••

OLLE kuriren

Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

nr 1 2009

Småbåtshamnen 18A Höganäs
tel 042-33 08 09

2

MÖLLE kuriren

Här bor vi
Då och då har jag svårt att sova. Inlindad i täcket
brukar jag klättra upp i min fönsterkarm och sitta
med ena benet utanför och andra benet innanför
fönsterblecket och andas in Kullens kvällsluft.
Att fönsterfilosofera är en rätt trevlig sysselsättning
då sömnen lyser med sin frånvaro.
Kullabygden. En färgklick mitt i havet. En spets
lite vassare än alla andra. Ett ställe som skiljer sig
från det i tanken så ordinära. Från medelsvenssons
och medianer. I nästan tusen år har vi valt att kalla
vårt hem för Kullabygden. Med bergets fot som
utgångspunkt bygger vi våra liv och filosoferar om
vår framtid.
Här är vi. Strandade eller infödda. Omgivna av denna
kontrast som ibland tenderar att sväva ut från alla
normer och ideal och göra sig en egen tolkning av
existensen. Med ambitioner höga som skyarna dras vi
ner på jorden och inser att det blir inte mer än så här.
Och så här är det. Vi delar på lite fält. Några skogar
och ett berg. Gruvorna kom på köpet och leran
blev till guld. Det är så enkelt allting. Att leva.
Att existera. Tänker vi och lever vår vardag med
guldkant. På spetsen.
Omgivningen blir förutsättningen för att livet behålls
på en jordnära nivå. Stället du väljer att placera dig på
blir precis lika märkvärdigt som du väljer att göra det.
Och visst är vi speciella, vi som placerat oss på
spetsen. Visst har vi ambitioner som ibland inte ens
inser risken med att konkurrera med stjärnorna? Det
är vi som har testat oss fram på färgpaletten med
penseln i högsta hugg för att nå den där nyansen som
blir kontrasten. Det är vi som har slipat spetsen och
satt ribban för våra ambitioner. Det är också bara vi
som kan begränsa de berg vi väljer att omge oss med.

Vi har livet framför oss och världen till vårt
förfogande. Stigarna på Kullaberg är för alltid
strövvänliga.
Träden står alltid där beredda att lyssna på vårt
mummel och vårt skrik med en boks klokhet.
Hagarna är oändliga och även en kossa har öron
för oss och vårt grubbel. Takhöjden är obegränsad
och väggar ett intet förekommande ting. Vi kan
dansa obemärkt och skrika med ekot som enda svar.
Responsen blir precis den vi vill att akustiken ska ge.
Varken mer eller mindre. Risken att trampa någon på
tårna är obefintlig. Berget står ständigt där till vårt
förfogande, berett att tas tillvara på.
Måhända är det de svindlande stupen och de
knivskarpa klipporna som ger berget dess dramatiska
karaktär. Det skulle möjligen också kunna vara alla
historier som ligger i bybornas munnar och blir
bättre och bättre vart efter de vandrar från mun till
mun. Oavsett vad är det lätt att konstatera att det här
med Kullen är en mystik för sig, omöjlig att gå till
botten med.
För vad fängslas vi av? Vad håller oss kvar här år
efter år? Vad för egentligen alla danskar så långväga
från hem? Är det bara för att betrakta havet från
andra sidan? Få ett nytt perspektiv och kunna
konstatera att här är det också fint, trots att det är på
andra sidan.
Eller har Kullabygden en djupare mening än så?
Jag fängslas av kontrasten. Kontrasten mellan
novembers stillhet och julis rus. Att antingen omges
av ensamhet eller att vara en bland tusen. Det är inte
antingen eller. Här finns både och.

Lina Nordstrand

Lina Nordstrand är trogen Möllebo sedan fem år tillbaka.
Innan dess har hon bott i Mö/le varje sommar
hos sin mormor och morfar.
Nu går hon sista året på gymnasiet i Höganäs
och ägnar det mesta av sin fritid åt kompisar
och långa promenader på Kullaberg.
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Det bästa fotot ... jag aldrig tog

- Jag kom gående på fäladen nedanför Tvillinghusen
med Jazper, min hund. Dimman hade börjat lätta
över kohagarna vid Vattenmöllan. Då hör jag det där
kacklandet som endast svanar kan åstadkomma, tittar

ner mot Själör och ser en hel flock. Närmare bestämt
fjorton stycken som höll på att lyfta och flög lågt över
marken. De flög in i dimman som hade skapats när
solen gick upp. Solen var mer orange än gul och gjorde
dimman till en vit-orange slöja.
- Svanarna blev till mörka silhuetter i dimman, det var
en otrolig syn.
Det är just vad det stannade vid ... en syn, för kameran
låg där hemma. Det är inte lätt att beskriva en så fin bild,
även om man tar tusen ord till hjälp. Men ett gott råd, ta
med kameran när ni är ute på promenad.
Vem vet, nästa gång kanske just du :far chansen att ta det
bästa fotot .. . jag aldrig tog.
Mia Svensson

Dennis Svensson och Ulrika Ward:
- Det man får syn på då man går på berget alldeles innan solnedgången och ser klipporna färgas
av solen, säger Dennis.
- Jag tycker ryn över byn och berget från Fågelviken är en sådan.fin bild, säger Ulrika.

Mette Hagman:
- Det är nog bilden jag ser när jag är på väg hem,
efter att ha varit ute och rest. Precis då jag passerat
campingen, kört ner i backen, genom svängen och
ser havet och berget. Den bilden gör att jag nästan
får en klump i halsen, så vackert är det.
Jag har en annan bild också. Det är när alla Mö/les
ungar är i vår trädgård och spelar fotboll. Det är
helt underbart.
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TEXT & FOTO: INGRID S. ERIKSSON

Bert Persson:
Jag brukade forr fiska en hel del ute vid spetsen och det
var där det hände, någon gång på 1960-talet. Jag stod på
en sten, en bit ut i vattnet. Då kom där ett helt stim med
horngäddor dansande på sina stjärtar. Och cirka 15-20
meter upp i luften en stor tonfisk, rätt ovanfor horngäddorna. Med ett plask landade den på buken mitt i stimmet.
Jag blev plaskvåt över hela kroppen. Den händelsen skulle
jag absolut velat fonga på bild Fast egentligen behövs det
inte. Jag kan fortfarande se synen tydligt framfor mig.

Kerstin Nilsson:
- Det är rakt ut från fiiladen mot byn och Kullaberg.
Jagforsöker ofta gå så att jag ser den ryn då jag
är ute och går med min hund Det är en så väldigt
vacker bild i verkligheten att den är svår att återge
lika bra på ett fotografi.

- Den finaste bilden över Mö/le tycker jag är då man
stannar vid utsiktsplatsen på Italienska vägen och ser ut
över byn, säger Sven-Otto.
- Eller när man åker nedfor backen på Kullabergsvägen
och tittar ut över Mö/les alla tak. Det for tankarna till
Provence, tillägger Kathrin.
MÖLLE kuriren
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Ekologiskt på frammarsch,
men inte från Kullabygden
Det finns de som hävdar att dagens tomater inte smakar någonting och bara
har en bråkdel av det näringsinnehåll som tomater hade förr. Men att ekologiska
smakar som på femtitalet. Hur kan man egentligen veta det, finns det någon
som kommer ihåg smaken? Och inte ens Livsmedelsverket är entydigt i
uppfattningen att vitamin- och mineralhalter är högre eller ens att smaken är
objektivt sett bättre i det ekologiskt odlade. I alla fall är ekologisk mat på stark
frammarsch. Det talas om trettioprocentiga ökningar årligen. Men då ska man
veta att ökningen sker från en väldigt låg nivå.

Ekologiska produkter finns i fruktoch grönsaksdisken, bland bröd och
spannmålsprodukter, som mejerier,
juice och kaffe. Även köttet blir
allt mer ekologiskt. För att få kallas
ekologisk måste produkten vara
kravmärkt. Det innebär att man inte
använt konstgödsel eller kemiska
bekämpningsmedel och att djur ska
få utlopp för sina naturliga beteenden, bland annat att få gå ute.
Det finns en mängd regler som ska
vara uppfyllda och även en kontrollorganisation som följer upp att producenterna lever upp till kraven.
Flera märkningar kan garantera det,
EU har sin och andra länder har sina,
men det enklaste och säkraste för
oss som bor i Sverige är att titta efter
vårt svenska Krav-märke.
:t'~-·-~s"

~~
KRAV är en ekonomisk förening med
ett 30-tal medlemmar. I organisationens guide över gårdsbutiker med

Kravmärkta skördar lyser Kullabygden med sin frånvaro. Det närmaste
vi kommer är en butik i Båstad.
Våra lokala handlare, Per och Tina
Fredriksson på Skutan i Brunnby
och Erik Ah/skog på Skeppet i Nyhamnsläge, säger sig inte känna till
några ekologiska odlare i Kullabygden. Ur deras perspektiv är det närodlade väl så viktigt som det ekologiskt odlade.
- Vilken tomat är miljövänligast hos
oss, en ekologisk från Spanien eller
en nästgårds från Sjöstrands? frågar
Per på Skutan.

Närproducerat i Brunnby
På Skutan kan man hitta potatis från
Zackows, gurkor från Hemströms
och tomater från Sjöstrands. Man
har närproducerat kött från Limousineföreningen och miljöriktiga- om
än inte Kravmärkta- charkprodukter
från Mostorps gård i Halland. Bland
hyllorna hos Per och Tina träffar vi
Hans Agardh, en verkligt engagerad

kund som intresserar sig mer och
mer för vad han äter. Han pratar sig
också varm för boken Den hemlige
kocken med dess genomgång av alla
förvirrande E-nummer som finns i
innehållsdeklarationerna på varje
livsmedel.
Affären i Brunnby startade 1835,
från 1946 i nuvarande byggnad. Från
början hette den Agardhs. Nu har Per
och Tina Fredriksson haft affåren
sedan 19 år och de prisar Arildsbornas köptrohet. Ica vill ha stora
enheter.
- Vi är en utrotningshotad art, säger
Tina. Det är inte många svenskar
som vill jobba 80 timmar i veckan
som man måste med en sådan här
butik. Det är en livsstil och det krävs
att man har snälla kunder som verkligen ställer upp på sin affår.
Och det är klart att man värnar om
sin sista sociala utpost när alla andra
träffpunkter successivt försvunnit.
Åtminstone på vinterhalvåret. Tala
med oss Möllebor, vi vet. På tal om
Mölleborna, så har Skutan alltjämt
utkörning till oss varje torsdag. För 25
kronor levereras varorna till dörren.

I Brunnby är det den gammaldags känslan av
lanthandel som drar. Brunnbys egen "Sjökvist "
heter Per Fredriksson och har tillsammans med
hustrun Tina tagit hand om sina kunder i nitton år.
Varje år kommer sommararildsborna for att
konstatera att butiken finns kvar.
"Tack och lov! ", säger Per.
Här finns det mesta, men inte i samma volymer
som hos de stora i Höganäs. Utom när det gäller
gemytet. Där slår man jättarna med häst/ängder.
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Så här mycket ekologiskt säljs det:

Eftersom avsaknaden av bekämpningsmedel och konstgödsel gör att
Medan Skutan håller "gammaldags" avkastningen per hektar är mindöppettider, stänger ett på lördagen re i de ekologiska odlingarna blir
och helt på söndagen, fortsätter priset märkbart högre. Även KravSkeppet med sin tillgänglighet 9-20 märkningen kostar. Men prisskillnaden varierar mycket mellan olika
alla dagar i veckan.
Också Skeppet har en förhistoria, produkter. Erik på Skeppet har ekohär med famljen Cronberg som logiska morötter som nästan är dubfram till och med 1969 drev affären. belt så dyra medan mjölken bara är
Då låg den på Brovägen och togs kronan dyrare per liter.
över av Torsten Nilsson som blev - Det finns verkligen anledning
att jämföra prisskillnaderna på
"skeppsbyggare".
Torsten drev en tid även Fyrens livs i olika produkter och olika säsonger,
Mölle som en filial innan han drog sig påpekar Erik.
tillbaka och blev Möllebo för gott.
Sänkning av prisnivån och ny
inredning på Skeppet

Den specificerade statistiken släpar
rätt mycket efter, den senaste är från
2005 (SCB).
Andelen köpta ekologiska produkter
i procent:

Livsmedel, totalt

2,6

Bröd o spannmålsprod.
1,9
Kött
2,7
Mjölk, ost och ägg
5,3
Frukt och bär
3,7
Grönsaker
4,0
I topp låg mellanmjölken, rotfrukter
och ägg, som alla såldes ekologiskt
kring l 0 procent.
Efter 2005 har ekologiskt kaffe kommit som en raket och utgjorde året
därpå 5 procent av försäljningen.

Erik Ahlskog kom

Skeppet fick i en gammal Kvällsfrån Örebro och
posten-artikel "dyrstämpeln" på sig,
är nu inne på
en av Skånes dyraste livsmedelssitt andra år på
affärer utnämndes den faktiskt till.
Men det var länge sedan och från
föJTa året är det åter en ny kapten
på Skeppet. Erik Ahlskog heter
han och kommer från Örebro med
stora förhoppningar om att fa Nyhamnsborna till den lokala affären.
Han har gått in för att sänka prisnivån ordentligt för att kunna vara
ett realistiskt alternativ till höganäsbutikerna, kanske inte inom alla
varugrupper, men på basvarorna. Här
har också skett stora förändringar i
dispositionen av lokalerna med nya
frysar och nu arbetar han med att
modernisera belysningen.

Skeppet. Han är
snart färdig med
en omfattande
uppfräschning
av butiken.
Han hoppas
att så många
Nyhamnsbor som
möjligt ska titta in
och se forändringarna.

ÖNSKAS HYRA
Lägenhet i Mölle i sommar!

TEXT & FOTO: HÅKAN LIND

För kortare eller längre tid.
Kulturskribent med vuxna barn
i byn och familj i trakten söker
författargömma och mammatillhåll.

Sommarbyte?
Somrig 4:a, allergisanerad,
med balkong, Lidingö.

inÅrama

Din inramningsbutik

Jessica Kempe

Centralgatan 43, Höganäs

08 765 97 82
073 670 50 70

042-35 20 80

jessica.kempe@punkt.se

Asadogrillat lamm, BBQ - grillad anka eller kanske skaldjur
på planka? På Grill serverar vi grillat från fem världsdelar
anrättat med fem olika grillmetoder. Mitt i restaurangen
kolgrillas piggham, kyckling och lamm.
Förgyll nästa besök i Stockholm med en kväll på Grill.
Bordsbeställning 08-31 45 30 eller www.grill.se
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I Helsingborgs Roddklubbs arkiv finns tvenne
loggböcker från början av förra århundradet
bevarade, i vilka en del av dåvarande medlemmar
på prosa och vers nedskrivit roddarnas fröjder och
vedermödor till lands och vatten under långfärder och
strandhugg på svenska och danska sidan av sundet.
Ur dessa utförliga skildringar görs här några utdrag,
författade av Birger Jacobsson.

Ulla Hillerström på Isaac Svens
väg har vänligen lånat ut en
reseberättelse, daterad 1903
till Möllekuriren. Resan var en
roddtur från Helsingborg till
Mö/le. En i kvartetten som rodde
ut till Mö/le var Otto Hillerström
(som många år senare blev Ullas
svärfar).

"När vi hemsökte Mölle under Pingsten 1903"
På eftermiddagen Pingstafton 1903
drogs gamla "Ran" fram ur sitt "gömställe" och sjösattes under den vanliga
inspektionen av medlemmar ur den
hedervärda schåarekåren och fiskarkärringsocieteten.
Det lag som skulle giva sig åstad till
Mölle bestod av:
1. Edvard Larsson. 2. Otto Hillerström.
3. Einar Sonesson. 4. AF. Stendahl
och 5. styrman Birger Jacobsson.
Varje medlem av laget medförde så
mycket mat, som han ansåg sig behöva
för "livets uppehälle och nödtorft", och
sedan detta under ''Tjallis" insiktsfulla
ledning nedstuvats, befanns båten
så tung, att det endast med hjälp av
en genom bier mutad buse lyckades
roddarna :fa farkosten i sjön.
De medtagna penningförråden överlämnades under många förmaningar
och hemska hotelser om gräsliga
straff i händelse av förskingring till
styrmannen.
Klubbens ofelbara barometer ''Tjalli"
stod mycket lågt och förutspådde regn
och storm i "sydvästen" men som
''Tjalli" vid tillfället hade "en knapp
i västen" mottogo vi med jämnmod
hans förutsägelser.
Färden anträddes och sundet låg spegelblankt. Den av "Tjalli" förutspådda
stormen tycktes endast rasa inom Hillerströms bröst, ty den fridfulla efterrniddagsstämningen avbröts av en
ständigt flödande ström av nämnda
ynglings genom en lång och energisk
övning förvärvade rika förråd av grovheter mot sina "medarbetare", såsom
"Häng i, late Larsson!" ''Tappa inte
sugen Sonesson!" "Sitt inte och loppa
dig Stendahl!" "Kan ni inte hala ut?"
''E de' meningen att jag ska' ro er
ensam till Mölle?" ''Hur styr du? Vi
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ska' till Mölle och inte till Anderssons
dambadhus," etc.
Då vi närmade oss Svinbådans fyrskepp befanns Hillerström på grund
av sin talträngdhet så torr i halsen, att
vi funno det nödvändigt gå ombord
för att :fa törsten släckt. Vi mottogos
mycket vänligt och inbjödos på te och
knallar.
Efter en angenäm rodd närmade vi
oss Mölle. Utanför hamnen pustade
vi ett tag, och sedan styrmannen i ett
långt och sakrikt anförande, avbrutet
av livliga protester, påpekat de fel,
som vidlådde vars och ens rodd,
och uppmanat roddarna att göra
allt vad i deras förmåga stod, för att
infärden skulle bliva så imposant
som möjligt, började rodden åter,
och om ej Sonesson, något nervös,
som man ju alltid blir i sitt livs stora
ögonblick, tappat åran, hade vårt
intåg blivit sådant, att det utan tvivel
kunnat inspirera Mölles store musiker
herr Jeppsson till att komponera en
triumfmarsch åla "Gladiatorernas".
Helgen till ära hade Mölle samma dag
tjärstrukit sina kajer, vilket vållade
oss svårigheter vid debarkeringen.
Vår blivande värd Lars Petter,
tillsammans med andra ledamöter av
hamndirektionen var oss emellertid
till mötes och räckte oss en vänlig
hand till hjälp. ''Ta me' i näven pauga!
Ni behöver inte va' rädda. Den sviger
min liv å kniv inte."
Sedan lasten lossats anträddes färden
till vårt blivande hem hos Lars
Petter. Under färden upp till vårt logi
meddelade oss Lars Petter att han, som
under sken av att laga ett nät, dragit sig
från den husfaderliga skyldigheten att
bära in vatten och ved till sin älskade

maka "Kjarsti" och istället tagit sig
en lur i trädgården, så plötsligt väckts
av sitt "huskors" stämma uppe från
balkongen, att han :fatt "bussen" i
vrångstrupen: "Lars Petter, Lars Petter
kom opp åta kigaren me' de'! Här e'
nåed långt smalt ude i sjön, å så rör
de' se' hidad." Och Lars Petter gnodde
upp med kikaren, och sade så efter en
noggrann mönstring: "Kjarsti! Du ska
min liv :fa se, ad de' e' paugarna frå
Helsingborg som komma roenes."

Mor /Qarsti uppvaktad av roddarkavaljerer.

... dansanta damer

a 1Oöre per styck ...
Sedan vi ätit interviewades Lars
Petter angående aftonens nöjen bland
badsocieteten. Det förnämsta nöjet var
en av Mölles herr Jeppsson anordnad
"soiree dansant" på "Femöringen".
Vi begåvo oss följaktligen dit. Det
kvinnliga Mölle lyste emellertid med
sin frånvaro, men sedan vi med en del

av det yngre Mölle avslutat ett ackord
om anskaffandet av dansanta damer
mot en ersättning av 10 öre per styck
(detta var början till ett ekonomiskt
obestånd), blev det snart fart i balen
som fortsattes under öppen himmel
och den angenämaste stämning.
Dagen därpå kl. 9 voro vi åter på
benen. En matsäck stuvades in i
"Ran" och vi begåvo oss av på en färd
till Arild. Vid ankomsten dit intogs
förfriskningar hos Mor Cilla och vi
gjorde ett mycket gynnsamt intryck
både på henne och hennes pigor. Trots
vårt trovärdiga yttre, tvivlade Mor
Cilla på att vi rott dit, varför vi inbjödo
henne på en roddtur och konvojerad
av Stendahl och Hillerström fördes
hon ned till hamnen, placerades i
"Ran" och roddes en liten bit utanför
hamnpiren och tillbaka.
Vid avfärden från Arild reste vi åror
och hurrade för henne. Det var tydligen
ett stort ögonblick i Mor Cillas liv.

Roddare med båt på besök i Jungfrukammaren i Mö/le, pingsten 1911.

Bäst vi sutto här och njöto, dök ett
sällskap lustseglande halmstadbor
upp, vilka så tilltalades av den fridfulla
trevliga synen att de anhöllo om nöjet
få slå sig ned och tillsammans med oss
dricka några flaskor bier, som deras
gast skulle bära upp.
Förslaget väckte
allmänt gillande, så
mycket mera som
vår punsch var slut.

Sedan vi tagit avsked av ''halmstadborna" hade solen
hunnit gå upp till
den dag som skulle
bli den hetaste på
hela året och laget
föll i sömn.
Så följde uppvak"Bild af Mö/les vackra pirater efter att hafva eröfrat Drott och
fullständigt kufvat besättningen, som gaj sig på nåd och onåd När nandet, och det var
man har sådana krigforingsmedel så. .. hvad skall en fattig yngling nu den sorgliga uppgöra. " (Roddbåtens namn var alltså Drott)
täckten gjordes,
På aftonen intogs supe på Hotell Corfitzon. Efter supen placerade vi oss vid
ett bord utanför hotellet för att dricka
kaffe och punsch. Det hade emellertid
blivit litet sent på "eftermiddagen",
och det var rent omöjligt att få ro
för värden som påstod att det var
stängningstid och att vi ej längre fingo
sitta kvar på hotellets område. Vårt
tålamod tog då slut, och vi flyttade
bord, stolar och hela attiraljen ut mitt
på torget, samt tände ett par stearinljus,
vilka med tillhjälp av månen åstadkom
tillräckligt mycket upplysning för att
vi skulle kunna klara oss.

om kassans ynkliga tillstånd. Kassaförvaltaren räknade och räknade, men
kunde icke få de samlade kontanterna
till mera än 37 öre och Lars Petter
skulle ha pengar för nattlogi och en
hel lång annandag Pingst låg framför
oss.
Vi upptäckte emellertid en räddande
ängel komma gående över torget,
Hillerströms principal. Nu började en
serie försök att förmå Hillerström att gå
till principalen och anskaffa penningar,
och till slut gav han med sig samt
återkom om en stund triumferande
med en tia i näven. Sedan Lars Petter

fått sin betalning återstod fortfarande
de 37 örena.
Dagen var mycket het, såsom
förut nämnts, och det bästa hade
naturligtvis varit att vänta till kvällen
med hemrodden, men härpå var ju ej
att tänka - att utan medel underhålla
fem man på en badort går knappast för
sig.
Klockan 11 hade vi stuvat in våra
"pinaler" i "Ran" och stucko åstad
med tunga både hjärtan och huvuden.
Ibland kan det vara en sur lott att
vara roddare, något varom dessa fem
ynglingar voro fullkomligt ense. Det
var visst också första gången under
hela färden, som enigheten varit riktigt
fullständig och idealisk. Äntligen kl. 4
svängde vi om hamnpiren med så stolt
hållning som möjligt, och det var med
en lättnadens suck vi satte ''Ran" på
golvet i båthuset.
Det var ett hårt prövat lag som nu gick
sin upplösning tillmötes. Alla voro
illa åtgångna av solen och värmen.
Stendahl fick under en hel vecka
tillbringa sina nätter sittande i en stol
och Larssons anförande till system,
då hon deltagande frågade honom
om han ville ha grädde att smörja in
sig med, skall ha utmärkt sig för en
sällsynt ordrikedom i förening med
skärpa och kraft.
Ur Roddsporten i Helsingborg under 60 år,
utgiven av Helsingborgs roddar/dubb (HRK).
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I Kullaniannens kök
För fem år sedan fick han chansen att pensionera sig från SAS. Han tänkte sig en lugn tid
med tonårsdottern Filippa. Och varför inte rycka ut till Rose-Marie på Strandgården när det
ställdes till med fest för något mindre sällskap! Lite catering kunde bara förgylla tillvaron.
Men det blev mer än så. Nu är han bokad nästan hela året runt, i hela Kullabygden och i
Helsingborg. Som mest har han försett tvåhundrafemtio gäster med mat till en invigningsfest.
Och allting är inte bara signerat Rolf Järnmarker, utan även handgripligen tillagat av honom.

Rolf älskar att laga mat. En stor del
av upplevelsen är förberedelserna
med att skaffa in de bästa råvaror
han kan fa tag på, allra helst från
Kullabygden, annars så nära som det
är möjligt. Medelsvensson ägnar i
snitt sju minuter(!) till förberedelser
inför en måltid. Men Rolf är ingen
medelsvensson när det gäller detta.
Efter att ha varit inblandad i Möllebornas kalas under fem år försöker
han också tänka på att de inte ska äta
samma sak varje gång. Nya rätter,
med så mycket lokala leverantörer
som det går, är Rolfs motto.

persillade, riven parmesan, vitlök
och olivolja. Sparrisen lindar han
med kallrökt skinka från Per i Viken.
Ost finns ingen från Kullabygden
- ännu i alla fall, beklagar sig Rolf.
Men det innebär å andra sidan att
sjuttioåriga Siv i Vara f'ar leverera
sin prästost som lagrats trettiosex
månader.
Den använder Rolf gärna till sin
skånska ceasarsallad med prästostkuber och dressing på skånsk senap.
råsocker, kanel och färsk ingefära.
Och så talar vi om kullalamm, som
Det blir en spännande kontrast till
ska börja födas upp vid Arild ...
sellerisalladen. Eller limousinekalv
som helsteks och serveras med en

Lättrökt kycklingbröst från Bjärekyckling serverar han med sås på
Kullamust - musten kokas ihop med

1i------------------www.gripen.se-----------------•
Där människor möts
Där affärer görs.

Gunilla Fridlund

Karl G Nilsson
Företagsrådg.

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

Emma Unger
Kundrådg.

Kullamannens frusna äggtoddy
Lätt att göra i förväg. På tio minuter har du en festlig påskdessert.
I äggula och I msk socker per person vispas pösigt.
1
/2 dl grädde vispas och blandas i.
Fyll ett rymligt spetsglas och frys in.
Ta ut toddyn när ni äter lammet,
så blir den lagom mjuk.
Tryck ner halva äggskalet och fyll med
lite konjak, som man sedan häller över
toddyn.

GLAD PÅSK!

Fantasin flödar över av allt man kan
ställa till med i ett kök. Men som
stöd för minnet och som grund för
fantasin så finns också på en hylla
i köket Escoffiers kokbok, signerad
av författaren själv. Den förekommer nog inte i så många möllehem.
(Escoffier anses som "kockarnas
kung" eller "kungarnas kock", vilket ni vill. Han är borta sedan 75 år.)
Ett litet tips till
påskdesserten
lämnar Rolf till
Möllekurirens
läsare - i rutan här
ovan. Provtoddyn
slukades glupskt
och tacksamt av
Möllekurirens
utsände!
Ungefär samtidigt
som Kullamannens kök tog form
(verksamheten
heter faktiskt
så) flyttade Rolf
in i sin villa vid
Sergeantens äng.

Där har han nu byggt sitt tillagningskök i undervåningen. När andra restauranger försvinner i byn så fylls
tomrummet med catering - bl.a.
från Kullamannens kök. Catering är
några bekymmer mindre, konstaterar
Rolf nöjt - man behöver ingen serveringspersonal och man vet varje
gång hur många som kommer.

TEXT OCH FOTO: HÅKAN LIND

Stora och små stuvbitar
till bra priser

FYNDDAG
torsdagen den 26 mars 13--16
Passa även på att se
vårens nyheter.
Välkomna till
Ulla Lundstad
Kullabergsvägen 6 i Mölle
tel. 042-34 7668, 0708-342590

Blår
MÖLLE kuriren
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Våren
har kommit
till Mölle Krukmakeri!
Välkommen in
på lunch
eller fika.

MÖLLE

Tio rätta annonser belönas med
foto av Mölle
för 100 år sedan

.

'lf?ukMAKERI & c~0'.'
Mölle Hamnalle 9

I

tel 042-34 79 91

Allt i binderi
Växter
Presentkort

MÖBLER - PORSLIN - KERAMIK DIVERSE LOPPISPRYLAR
Öppet: fredag-söndag 13--17
Sommaröppet onsdag-söndag 13--17
www.tunnbygard.se

042-34 82 01 eller 070-316 93 20
Du hittar oss i Tunnby,
som ligger sydost om S:t Arilds golfbana.
Välkomna!

Välkomna till Blomster/ådan
(vid Bäckaskogs festplats)

Janet Ekström

Krogen på berget

telefon 042-34 74 20

c,Jif :~~iNJt . .
l

·~i

~ i (

& Catering
042-34 42 21

0707-99 60 03
Prins Carlsgatan 26,
263 ~ Höganäs
www.emmasrestaurang.se
12
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Höganäs Bokhandel,
Handelsbanken,
Swedbank Fastighetsbyrå,
Briobutiken LEKA,
Emmas Restaurang,
Sparbanken Gripen,
RMH Entreprenad,
Tandläkargruppen i Höganäs,
Kullapraktiken och
Hotell Kullaberg.
Hos dessa annonsörer var det som
våra små tomtenissar hade tappat
sina luvor i julnumret. Bland dem
som hade hittat rätt blev Maud
Lindstedt-Gramer i Vallentuna vår
pristagare. Grattis, Maud, som bor i
en av stugorna på Klubbhotellet på
somrarna!
Denna gång är priset en bild över
Mölle för precis hundra år sedan
- inom glas och ram. Stationshuset
är under byggnad och banan är på
väg. Vid torget ståtar såväl hotellen
Kullaberg och Corfitzon som Anna
Pyks magnifika villa och Ny' s affårsfastighet. Ja, här finns en hel del att
försjunka i och förtjusas av.
I Möllekurirens julnummer
hjälpte Gunilla Thom oss med
sillprovningen. Som tack (?) råkade
vi i texten döpa om henne till Thöm.
Även om det kan tyckas att det är
"törnar'' man får ta, vill vi be om
ursäkt.

"So manv. books,
so little time''

Stanna och njut ...
På väg till Josefinelust såg jag en skylt som jag inte hade lagt märke till
tidigare. Texten anknyter direkt till platsen, och ger betraktaren något att
fundera på. "Stanna upp och lyssna på bäcken en stund och njut.
Rent vatten är källan till allt liv. "
Min nyfikenhet var väckt och jag började leta efter fler plakat. Det visade
sig finnas åtta stycken. Vid några stenar som korsade stigen fanns till
exempel den här: "En stengärdsgård mitt ute i skogen skvallrar om gamla
åkrar. Dessa är skyddade enligt lag och är minnen från våra farfäders liv. "
Det är Helen Thom Jönsson, ansvarig för naturum vid fyren, som har gjort
skyltarna. "När jag väl hade fått iden rann texterna upp i huvudet. Det
kunde till och med hända mig mitt i natten."

TEXT & FOTO: CHRISTER WALLENTIN

Hängmörat nötkött från egen produktion
Grönsaker från lokala producenter
Chark, inläggningar med mera från egen tillverkning
Hembakat bröd

Öppettider
Fredagar klockan 13-18 och lördagar klockan 10-16
042-34 66 02 eller 0733-52 96 17
www.brunnbybostalle.se

MÖLLE kuriren
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Det är en skön kväll i början
av april. Inte särskilt kallt, en
lätt bris från sydväst.
Ett stycke söder om Fågelviken syns en.fiskare. Han
vadar ut en bit från stranden,
fiskar med fluga. Rör sig
varsamt, rädd for att snubbla
på stenarna på bottnen.
Vid åttatiden ska Oslobåten
passera, och en stund senare
kommer efterdyningen att
rulla in.
Det vet han for det är inte
första gången som han har
valt den här platsen,
och den här tiden.
Två, tre mjuka bakåtkast.
Sen löper linan ut i en hög
båge, sviiisch. Flugan landar
nästan ljudlöst på vattenytan
femton, tjugo meter bort.
Betet skapar en liten rörelse
i vattenytan, tillräckligt for
att en öring ska titta till och
hugga efter siluetten.

••

Det nappar i Oresund!

Fiskaren skulle kunna ha varit Pelle
Christiansson, Möllebo sedan länge
och bosatt i Gylleröd.
"Min favoritplats var vid den stora
stenen ett stycke ut i havet i höjd
med fortet på Fäladen. Stranden norr
och söder om stenen har gett mig
härliga upplevelser. I synnerhet vid
skymningstid med strömmarna som
kommer med dyningarna."
Pelle Christiansson är inte den enda
En flugfiskares spö, rulle, lina och fluga.
sportfiskare som uppskattar vattnen Linan är omkring 30 meter, tjock i böri närheten av Fågelviken. Några jan och tunn närmast flugan. Flugan på
gånger i januari var Anki Malmros, bilden ska likna en tångräka, vardagsLaröd, där med sin sambo Johnny. mat for havsöring.
"Vi fick ingenting, men det är fasligt Anki Malmros (t.h.) fiskar emellanåt i
Mölle. "Viforsöker följa.fiskens rörelser
grannt", säger hon.
Anki Malmros fiskar med en så kal- och hitta ställena där dom.finns. "
lad <lobb. I änden på linan sitter ett Ankis öring (t.h.) vägde 2,5 kilo och
var 61 centimeter lång. Fångad i
flöte, en tafs och ytterst en fluga.

Sportfisket ökar liksom tillgången på örin

öresund 2008.

FOTO: ANKI MALMROS
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Henrik Thögersen är ordförande i
Kullens Sportfiskeklubb som organiserar ett diskussionsforum på webben
med femhundra deltagare. Där finns
rapporter från mer eller mindre
lyckade fisketurer. Tallbacken och
K vickbadet är populära ställen att
fiska på, det är tydligt. Detsamma
gäller Nyhamnsläge och Lerhamn.
"Öringsfisket kan vara bra tidigt på
året, men allra bäst är det från mitten
av februari och framåt sommaren",
säger Henrik Thögersen.
"Klubben ordnar söndagsfiske då
alla träffas på förmiddagen, delar
upp sig i två grupper som börjar
från var sitt håll, och sedan möts på
mitten. Det pågår under våren och
startar vanligen i februari."
Att fiska havsöring handlar inte i
första hand om att få mat på bordet

enligt dem som Möllekuriren har
träffat. Pelle Christiansson talar
om naturupplevelsen och att det är
roligt att kasta. För Anki Malmros
är :fangsten inte oviktig. "Att landa
en stor öring i god kondition, ta hem
den och laga till den är fantastiskt",
säger hon. Men hon erkänner att det
sällan händer. Vissa dagar :far hon inte
en enda fisk, och ibland :far hon en
öring som inte håller måttet, det vill
säga minimum femtio centimenter.
Då lossar hon kroken försiktigt och
släpper tillbaka fisken i havet.
Henrik Thögersen anser att fisket
har blivit mycket bättre. "För tio år
sen var jag nöjd om jag kom hem
och hade haft kontakt med en öring.
I dag blir jag förvånad om jag inte
:far minst en fisk varje gång."
CHRISTER WALLENTIN
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Under vintern och våren söker
havsöringen foda på grunt vatten.
Fiskarna behöver bara vada ut
en bit for att nå den. Flugfiske
eller spinn.fiske är de vanligaste
metoderna.

Med ett spinnspö och en haspelrulle
kan hon komma ut bortåt femtio
meter. Hon knyter själv flugor.
"Det är väldigt roligt när jag :far
fisk på min egen fluga, eller när jag
har gett bort en fluga till en kompis
som :far fisk på den."
Numera behövs inget fiskekort
eller andra tillstånd för att fiska
längs kusten. Sportfiskarna i Kulla'.'.'.l bygden har fina vatten på nära håll.
~ De fiskar längs hela Skälderviken,
~ och i öresund från Landskrona till
I
o--, Mölle. I några känsliga områden är
ö det förbjudet att fiska under en del av
året. Det gäller exempelvis där Skälebäcken i Nyhamnsläge rinner ut.
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Bröderna Andersson - Kenneth, Jorge och Alex - brukar träffas for att fiska ihop.
Kenneth är den verklige entusiasten, ute.flera gånger i månaden. Han har hundratals drag och alla möjliga grejer-som bröderna Far låna.
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Henrik Thögersen, ordforande i Kullens
Sportfiskeklubb, fiskar mest med.fluga.
Hans utrustning består av spö, vadarbyxor, håv och en hopfällbar vadarstav.
I bröstfickan har han en peang som han
använder för att ta loss kroken ur fiskens
mun for att inte skada.fisken när den ska
släppas tillbaka.

MÖLLE kuriren
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Skynda, fynda i Mö/le!

När skylten LOPPIS dyker upp vid
Möllehässle är våren inte långt borta.
I mars, vanligtvis, öppnar familjen
Malin i Mölle sin loppis.
De håller till hemma i källaren på
Harastolsvägen och - vilket är nytt
för i år- i en stor husvagn på tomten.
Det är Lena och dottern Catarina
som driver loppisen. Far i huset,
Pelle, hjälper till vid behov.

Källarutrymmena som används för
loppisen är fyllda, från golv till tak
med allt man kan föreställa sig- och
lite till! Sorterat i olika kategorier,
till exempel glas, keramik, böcker,
ljusstakar, smycken, kläder. Lena
går igenom allt som lämnats in. Gör
rent varje föremål innan det hamnar
på hyllorna eller sorterar bort saker
som är skadade eller osäljbara.
Varifrån kommer alla dessa prylar,
vill Möllekuriren veta.
- Vänner och bekanta hör av sig och
undrar om vi vill ha grejar som de
sorterat ut. Och det vill vi gärna, så
länge det inte handlar om möbler
och skrymmande saker. Sådana har
vi inte plats för. Vi ber att fä sakerna
packade i kassar eller lådor. Det har
även hänt att det stått kassar innanför
grinden då vi kommit hem, berättar
Catarina.

- Det som inte går att sälja kör vi till
tippen.
- Folk frågar efter allt, verkligen
allt. Från packningar och skruvar till
lampor eller koppar som man slagit
sönder och vill ersätta, säger Lena.
Många besökare känner igen saker
från barndomen: "Oj en sån hade
vi hemma!" Flera polska, tyska och
danska antikhandlare kommer då
och då förbi. Samlare kör gärna ut
till Mölle för att leta igenom hyllorna
på Harastolsvägen.
Engelskt porslin, smurfar, tändare,
gamla rakhyvlar, katter. Listan över
åtråvärda samlarobjekt kan göras
lång.
Medlemmar i en liten klubb där man
gissar vad gamla verktyg använts till,
brukar fynda på familjen Malins loppis. Många av besökarna återkommer
både en och flera gånger.

afekenstam
MÄKLARBYRÅ

www.ekenstam.se
042-12 3330
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- Och ibland kommer någon in bara
för att värma sig, och det far de så
gärna, skrattar Lena.
- Sommartid är det rätt många besökare från campingen. Barnen tröttnar på sina leksaker och vill ha något
annat att leka med, då kommer de
hit och tittar. Och alltid har de något
med sig då de går härifrån. Kalle
Anka-tidningar är populära. Och
ungarna vet exakt vilka nummer de
letar efter. Folk är som galna efter
det som är billigt!
Lenas eget bästa fynd gjorde hon på
loppis på Boulehallen i Höganäs.
- Det är en flaska med en djävul
inuti. Den har jag blivit erbjuden
flera tusenlappar för. Men den står
bra där den står, brukar jag svara, ler
Lena förnöjt.
Under våren, fram till dess skolorna
slutar, är loppisen öppen under
helger. Undantaget är påsken då det
är öppet dagligen. Sommartid är
ingen rast och ingen ro för Lena &
Co. Då kan Möllebor och besökare
fynda varje dag om man så önskar.
Finns det prutmån på sakerna?
- Ja, folk prutar alltid, och det hör
till, säger Catarina.
De vänliga damerna Molin har ett
gott öga till barnen, som alltid bjuds
på en liten klubba. Om de :far för
föräldrarna! Och det brukar de få.
På så sätt kan föräldrarna köpa sig
ytterligare lite tid för att i lugn och
ro söka igenom sortimentet och
kanske rentav göra något fynd, a la
Antikrundan i teve.

MÖLLE
VÄLKOMMEN TILL

Kuriosa & Loppis

{R.,f/{Rersös
Q)am.. & f}(;errsalon9

Öppet:

Lördag-Söndag 12-17
Sommaröppet:

Alla dagar 12-17

Kullabergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning

Harastolsvägen 32 Mölle

tel. 042-34 73 71

MVH
Lena Molin

042-347119
MÖLLE kuriren
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Samla dina affärer hos
oss - det kan löna sig!
Sprider du dina bankaffärer lite här och lite
där? Tänk om - och samla allt på ett ställe!
Hos Nordea blir du Plus- eller Förmånskund
med en mängd fördelar och bättre villkor när
du lägger merparten av dina bankaffärer hos
oss. Välkommen in på ditt Nordeakontor så
berättar vi mer!

Gör det möjligt

Köpmansgatan 7G
Höganäs
042- 34 07 05
nordea.se

Nordea•
Allt det här erbjuder vi
Charkuterier, mejerivaror
och övriga daglivaror
Nyrökt ål samt rökt och
gravad lax
Hemlagade sillinläggningar
Njut av att bli serverad någon av
våra populära rätter: friterad spätta
eller fish & chips. Eller varför inte en
tallrik med lax eller makrill, och till
den potatissallad eller pommes frites.

ÖPPET UNDER PÅSKHELGEN
Torsdagen den 9 april- måndagen den 13 april
klockan 9-16. Under hela våren har vi sedan öppet
varje lördag och söndag klockan 9- 16. Beställningar
på telefon 042-34 77 74 eller 0705-13 57 09.
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Välkommen önskar

Kid Johansson

En lektion i konsten att mäta vind
Vindmätaren i Mölle hamn syns på långt håll. När man går närmare
upptäcker man att skärmen växlar mellan två olika bilder.

Här anges vindhastigheten i meter per sekund. Siffran till
vänster avser hur hårt det blåser för tillfället, i exemplet
alltså I0 meter per sekund. Siffran till höger (7) är ett
medelvärde för de senaste tio minuterna.

Denna bild visar varifrån det blåser; det vill säga vindriktningen. Den anges i grader. Nord är 0/360 grader; ost 90,
syd 180, och väst 270, se kompassrosen här nedan. När vindmätaren visar 97° betyder det att vinden är i stort sett ostlig.

I SMHl:s och radions sjörapporter anges namn på olika
vindstyrkor enligt exemplen nedan. Siffrorna gäller
meter per sekund.
stiltje
lätt bris
god bris
frisk bris
styv bris
hård bris

0-1 ,5
1,6-3,3
3,4-5,5
5,5-7,9
8,0-10,7
I0,8-13,8

styv kuling
hård kuling
halv storm
storm
svår storm
orkan

13,9-17,1
17,2-20,7
20,8-24,4
24,5-28,4
28,5-32,6
32,7-

Hos SMHI kan man också hitta vindstatistik för
Kullen, som berättar att under åren 1991-2004 blåste
det i genomsnitt 7,0 meter per sekund. Den blåsigaste
månaden är januari, den lugnaste är maj .
För Kullen finns det också siffror på varifrån det
blåser som gäller perioden 1961-1996. Västvinden
är i särklass vanligast, nästan dubbelt så vanlig som
ostvinden: 20 procent respektive 11 procent. Den
besvärliga nordvästen blåser 8 procent av tiden.

Nord

oo·

350·

go•ost

Väst 270•

1ao·
Syd

TEXT, FOTO & ILLUSTRATION: CHRISTER WALLENTIN

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

MÖLLE kuriren
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Fyrplatsen återskapas
Naturvårdsverket bygger ett nytt hus
strax intill fyren. På samma plats
låg ett hus med personalbostäder
och en restaurang fram till branden i
december 2006. Den nya byggnaden
blir något större, men i stort bevaras
utseendet i övrigt. Miljön runt fyren
återgår därmed till vad som gällde
omkring sekelskiftet 1900.
Bygget går i högt tempo. Grunden
var färdig före jul, efter en månad
var taket på plats och den 22 juni är
det dags för invigning av landshövdingen.

Ronny Fors är en av fyra snickare
som arbetar med huset.
- Ett roligt jobb! Trä rakt igenom. Här
f'ar vi använda vårt yrkeskunnande.
På byggen handlar det numera annars mycket om att sätta upp stålreglar och gipsskivor.
- Konstruktionen är gedigen, nästan
överdimensionerad. Varannan takstol
är till exempel dubbel och byggnaden är förankrad i berget med långa
stålstänger. Huset ligger på ett ställe
utsatt för kraftiga vindar, och det
byggs för att klara sig i alla väder.
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Den största delen av byggnaden ger
plats för ett nytt naturum. Personalen
som arbetar med naturum f'ar också
lokaler i det nya huset.
CHRISTER WALLENTIN

Naturum har utställningar och aktiviteter för alla åldrar. Där finns information om Kullabergs geologi, flora,
fauna och kulturhistoria. Man tipsar
om utflykter, särskilda barnaktiviteter,
dagliga grottvandringar under sommaren med mera.
I det nya huset kommer det att finnas
personal som svarar på frågor och ger
råd om vandringar på Kullaberg. I en
läshörna ska besökarna själva kunna
söka information.
Under vårsäsongen, som började den
2 februari, är naturum öppet alla dagar
utom måndagar.
Under hela sommaren är det öppet samtliga veckodagar, alltså även måndagar.
Under tiden 22 juni-24 augusti pågår
sommarsäsongen.
Kontakt: Helen Thom Jönsson,
naturumansvarig, 042-34 70 56 och
www.kullabergsnatur.se.
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Värmepumpstankar eller WS-arbeten~
~;_,_- då går man till!

~Osttff!_erg & Bengtsson _u1s AB
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Värme • Vatten • Kyla • Service • Butik

badnua.

..········ Spara inte på värmen,·······...
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spara på utgifterna! ··\

\ . 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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Snart dags igen att gå och bada ...
Badet i Fågelviken i all ära, men ibland är det inte så dumt att gå
till den lilla bryggan strax intill. Där är det för det mesta ganska
lugnt. Emellanåt är också vattnet bättre, konstigt nog, eftersom
det är knappt hundra meter mellan badställena.
Lilla Fågelviken ligger utanför kommunens åtagande för baden
i Mölle. Det är i stället ett gäng entusiaster som har sett till att
~ badstegen tas upp varje höst och att den kommer på plats i god
· 6w tid inför en ny säsong. Med åren har trappan blivit sämre, och
en i somras gick till och med ett steg av. I höstas tog Arne Medin
~ initiativ till en ny stege.
~ - Stegen är beställd och jag räknar med att den är på plats i
början av april. Kostnaden blir cirka åttatusen. Kommunen står
LL
för hälften och jag tror att byföreningen tar en del. Men jag är inte
orolig för pengarna. Det är många som kommer att fa glädje av
den nya stegen. Frivilliga bidrag är välkomna, meddelar Arne.
CHRISTER WALLENTIN

§

Det är inte alltid så lätt att vara badtrappa i
vattnen kring Mö/le, stormarna frestar på.
Nu väntar Lilla Fågelvikens angöringsbultar
på en splitter ny stege.

För en trygg bostadsaffär,
teckna vår Boendekostnadsförsäkring
och Försäkring för Säljare
Kontakta oss gärna för mer information och
kostnadsfri värdering.
Storgatan 44, 263 37 Höganäs, tel: 042-33 20 20
fastighetsbyran.se/hoganas

RENOVERINGAR
& Ull
Bffl AV FÖNSTER,
STAKET, GOlV. MAlNING,
I lAGNING
AV MURAR. SPECIAUTfJ:
TVITTA HUS, TAK, AlTANER
10
CHMIIGEL
RING 0109-981914
OCH PRATA MED OSKAR
Oskar Olofsson
Strandvägen 56 i Mölle

■

BYGG&INREDNINGSTEAMET

ALLT INOM

BYGG NATION
Ulf 0703342688
Erik 0701722072

Över 4.000 nöjda kunder!

Erik0 fön0terput0
0771-42 42 42
www.eriksfonsterputs.se
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lex Mölle - den stora expropriationen
Förr ägde Krapperup marken där Mölle och de andra
fiskelägena i trakten är belägna. I april 1912 löpte hyreskontrakten ut och Nils Gyllenstierna sammankallade
arrendatorerna i Mölle till möten. Det visade sig att det
skulle bli stora hyreshöjningar, ibland tiodubblade. De
som drev någon verksamhet, skulle betala höga extra
avgifter och man måste anmäla till Krapperup minst 24
timmar i förväg om man tog emot hyresgäster. Baronen
ville ha del i inkomsterna som turismen förde med sig.
Byborna vägrade samfällt att skriva under och Nils
Gyllenstierna höjde rösten med annonser i ortspressen:

Härigenom tillkännagifves,

Öresunds-Posten intog motsatt ståndpunkt:

En hel flskarebefalknina allvarllat hatad i sin eXistens.

Samma vår som Titanic gick under, Strindberg tynade
bort och dog och tyska och engelska trålare länsade fiskevattnen runt Kullen, blev också tvisten med baronen en
följetong i lokal- och rikspressen under några veckor.
Ilskna Möllebor drog upp gamla oförrätter i skrivelser
och tidningsintervjuer, vilket idag ger små glimtar av
livet i Mölle för nästan 100 år sedan och man kan nästan
tycka sig höra deras röster.
Beroende på politisk inriktning tog pressen parti för eller
emot. Oro skymtar mellan de hurtiga raderna:
"Från Mö/le skrifves till Öresunds-Posten:
Mölle rustar för säsongen?
Här är brådskande liv just nu. Allt vad pänslar,
borstar, skurspannar och dyl. heter ha hämtats fram
och satts i funktion, turistsängarne bäras ned från
vinden - och vedskjulen, nätbodarne etc. utrymmas för
familjebehoven.
Man skulle kunna tro det villor och hotell här ute vorefullt
tillräckliga för behoven, men nej! Här bygges ytterligare
nytt. A det s.k. Bökebolet uppföras för närvarande ej

MÖLLE kuriren

Nya Dagligt Allehanda kallade alla Mölles husägare
"hotellvärdar, som tjäna grova pengar: Det kan
rättvis/igen ej förtänkas jordägaren, att även han vill ha
något med av den rikliga guldskörd, som så oförskyllt
regnat ned i f.d. fiskarnas nät".

Krapperups lldelkomlssägare mot
Kullallsklägenas belolknlng.

aLt de innehafvare af lägenheter
under Krapperups fideikommiss
i Mölle fiskläge, hvillas arrendekontrakt nu upphört att gälla,
kunna erhålla nya kontrakt enligt
förut delgifna grunder antingen
å Krapperups gårdskontor den
22 och 23 innevarande April mella n kl. 10 f. m . o<:h 4 c. m. ell<.' r ock
å Helsingborgs juridiska byrå,
Norm Storgatan 14, Helsingborg.
den 24 och 25 innevarande April
mellan kl. 11 f. m. och 4 e. m.
Krapperup den 17 April 1912.
N. Gyllenstiet•na.
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mindre än åtta nya hus. Och sågarne skära och yxorna
hugga under det man gnolar på den gamla sången:
"Rum, rum, här finns rum" Måtte det nu också komma
gäster till rummen!

Fiskarena gå till kungs.
Skrivelsen till konungen undertecknades av 56 personer,
sjömän, fiskare, änkor, hantverkare, stenarbetare, handlande med flera. De ville ha stöd för en motion om
expropriering av mark, som nyligen lagts fram i andra
kammaren och fortsätter: "V, ha haft kontrakt på jorden
10 år i sänder. Nu skola vi som sagt är erhålla nya
kontrakter på ytterligare I O år. Baron Gy/lenstierna har
haft tre sammanträden här i Mö/le med oss, på så sätt,
att han delade samhället i tre delar med benämning A,
B, C, för oss framlade nya kontrakter, som han där ville
vi skulle underskriva; det gjorde vi icke, därför vi bad
först få medtaga dem hem för att studera dem samt visa
dem för våra hustrur och anhöriga (Det är icke alla som
äro läskunniga, och kunna icke strax fatta innebörden
av ett sådant kontrakt). Detta nekades oss, vi fick likväl
en inblick av dessa nya kontrakter, och visade det sig att
de voro betydligt annorlunda än de vi haft förut ••• V, äro
inga förmögna människor, utan äro i allmänhet fiskare
och sjömän som genom hårt arbete sparat ihop en liten
skärv, vi ha på en vanlig strandmark arrenderat en liten
tomt, som vi själva rödjat, byggt oss ett hus, ditfört jord
så att vi kunna plantera träd och buskar. V, ha under
många år försökt få hit turister, vilka bo hos oss. Detta
har nu lyckats väl, ty Mö/le besökes årligen av flera
tusen turister och det är av dessa vi ha vår utkomst, ty
här finnes ingen industri. Fisket har även under senare
åren här blivit klent givande, troligt till följd av utländska
trawlare, vilka årligen hitkomma och skrapa havsbottnen,
och fördärvande all yngel. För övrigt tager jordägaren
procent på den fisk vi föra i land, 4 sill på varje val och
5 proc. på en fångad ål, han begärde mycket mera än 5
procent, men då ingen främling ville ge mera så stannade
det vid 5 procent. V, äro i stort behov av hjälp, ty annars
gå vi förlorade gent emot en så mäktig jordägare •• •. V,

vänta nu att bli uppsagda och utvräkta från våra hem,
vi stå maktlösa och skydd finnes icke för oss, vi känner
baronen, han skyr inga medel, vi ha ett färskt minne från
i fjol höstas, då han med myndigheternas hjälp utvräkte
en gammal 70 års änka från bostaden; det var sorgligt se
huru två polismän måste bära henne ut ur lägenheten;
hon hade bott där sedan sitt 17:e år och fdstat sig vid
detta hem. Hon hade bett att få bo kvar, men baronens
hjärta bevekades icke därav".
Höganäs Tidning skriver att baronen: "i vittnes närvaro
tillställt 'förutvarande' arrendatorer i Mö/le skriftliga
anmodanden att omedelbart afträda lägenheterna och
med sina tillhörigheter därifrån afllytta. Oro råder
tydligtvis inom samhället med anledning af denna
tillspetsade situation, och den annars vanliga ifvern
vid denna tid att rusta för sommarsäsongen tryckes af
bekymmer hos mången för en oviss framtid"
Öresunds-Postens utsända talar med berörda husägare,
som säger att turismen är deras enda inkomst sedan fisket
gått tillbaka. Inkomsterna på den är inte heller särskilt
stora, 300-400 kronor netto, större kan de inte bli "enär
avbränningarna blevo synnerligen stora genom de
målningar och uppfij/ningar av lägenheterna som måste
vidtas för att dessa skulle falla turisterna i smaken. Av
denna inkomst skulle man nu leva hela året om. Det var
också deras egen förtjänst att Mö/le blivit en så gouterad
badort. De hade själva byggt sina små täcka hus på
bergknallarna, lånat varandra pengar och på alla sätt
bistått varandra för att göra det så trevligt i samhället, att
badgästerna kunde trivas där. Under årens lopp hade de
också genom eget slit och släp lyckats skaffa sig en liten
trädgårdstäppa utanför stugan. Vidare hade de själva fått
betala alla gatuarbeten i samhället samt utläggningen av
kloakledningar".

Polisuppsyningsman Unger
hos statsministern
Som representant för arrendatorerna har polisuppsyningsmannen Unger kommit upp till Stockholm för att hos regeringen söka vinna gehör
för arrendatorernas klagomål. Han uppvaktade på
lördagen statsministern, som mottog honom mycket vänligt och lovade att regeringen icke skulle
spara någon möda för att i görligaste mån hjälpa
arrendatorerna ur deras trångmål.
(Öresunds-Posten)
Landshövdingen, kronofogden och kronolänsmannen
anmodades att resa till Mölle, men de ställde sig, efter att
ha hört Mölleborna, på baronens sida. Lex Mölle, som
expropriationslagen kallades i tidningsrubrikerna, debatterades i riksdagen men det kom inte till något avgörande,
och trots ihärdigt motstånd blev arrendatorerna tvungna
att acceptera de nya hyreskontrakten.
Sommaren 1912 blev som väl var en bra sommar, badgästerna kom i stora skaror och fyllde hyresrummen
och förhoppningsvis pengaskrinen. Några år senare togs
frågan om expropriation upp igen i riksdagen och nu
beslutades det till Möllebornas fördel. Slutligen, 1923,
var det färdigutrett och det blev möjligt att med lagens
hjälp friköpa tomterna.

KIRSTEN KNAFVE
Den av Luggudde häradsrätt fastställda expropriationsswnman för hela Mölle uppgick 1923 till 268 380 kronor.
Det motsvarar cirka 6,8 miljoner i dagens penningvärde.
Per kvadratmeter blev genomsnittspriset två kronor (cirka
50 kronor i dagens penningvärde). En I 000 kvm stor
tomt kunde alltså friköpas för 50 000 kronor.

Längst till vänster på
bilden syns riksdagsman
Carl Lindhagen (ursprungligen liberal, men
så småningom socialdemokrat på vänsterkanten). Han engagerade
sig hårt for Mölleborna
och besökte samhället
flera gånger under den
utdragna hanteringen i
riksdagen.
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GµN~ Horel
MOLLE

DAHLBERG

Välkommen till

Grand Hotel Mölle.
Njut av maten och utsikten!

SEASIDE

Boka vårt spabad på terrassen
40-gradigt vatten året om
Huset fullt med gäster?
Boka Tornsviten eller Grandsviten!

MARITIME
TIil midsommar firar vi

100-årsjubileum
Öppettider, menyer, bordsbokning
tel 042-362230
Besök vår hemsida
www.grand-molle.se

Rlatserna att

Bygatan 21, 260 40 Viken · vx: 042-12 16 16 · dir: 042-28 7q- 82
- - --

mob: 0708-50 16 17. · info@valvet.se · ~ . valvet.se
- MÄKLARFIRMA
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Kan Mölleborna enas
om sina egna v1s1oner pa arsmotet
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Just nu försöker Möllebor i fyra grupper arbeta fram de "bästa" förslagen inom fyra olika områden.
På byföreningens årsmöte är det tänkt att resultaten ska presenteras. I bästa fall ska kommunen därefter kunna
ta del av vad Mölleborna tycker. Och de fyra områden som grupperna ägnar sig åt är hamnen, permanent- och
äldreboendet, trafiksituationen och byns profil utåt Det är ett ambitiöst försök. Vi Möllebor är ingen homogen
grupp, här finns många skilda uppfattningar och många starka viljor.
Det här blev resultatet av det välbesökta allmänna mötet som byföreningen kallat till i slutet av januari. Planavdelningen inom Höganäs
kommun har detaljplanearbete i
Mölle nära förestående.
Som grund för det arbetet är det meningen att byföreningen ska försöka
känna av stämningarna i byn och hos
byborna inom de här olika områdena
och utforma förslagen därefter.
Grupperna har arbetat alltsedan
upptaktsmötet och ska presentera
vad man kommit fram till i samband
med årsmötet i slutet av mars.

På januarimötet betonades att man
lade förra årets visioner bakom sig.
I stället utkristalliserades våra egna
prioriterade områden. Att hamnen är
ett sådant område är en självklarhet.
Hamnen och dess förändring har varit ett ämne för diskussion i hundratals år. Det mesta har kretsat kring
hamnen, på olika sätt, sedan urminnes tider. Det har gällt säkerheten
för fiskare, turbåtar och på senare år
gästbåtar, det har gällt hamnhuset
och utfyllnaden, det har gällt pirar
och eventuell utbyggnad. Och nu har
till och med vågsurfare blivit en part

Konstkeramiker

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

TYGKOMPANIET
Grovt tvättat linne
Tunt sommarskirt linne
Alla kvaliceer och färger av linne
Kom in och njut av känslan på de Le Cuona's linne

Välko,nna!
Centralgatan-Bi Höganäs
042-33 22 88, 0708-57 83 90

Öppettider tis-fre 12-18, lör 10-14

i den här debatten! Det är ingen lätt
uppgift hamnstyrelsen har att jämka
samman de olika intressen och synpunkter som finns kring ändringar i
hamnområdet till ett förslag som kan
accepteras av flertalet. De möjliga
förändringarna här kan lätt röra upp
lika mycket känslor som en kuling
från nordväst.
För permanentboende konstaterades
på mötet att två områden kan diskuteras, stationsområdet och det område som markerats för byggnation i
översiktsplanen mellan gamla skolan och banvallen. Här är väl inte
förslagen och synpunkterna lika
många som kring hamnen, men olikheter finns . För eller emot, hur möjliggöra för äldreboende i första hand
på stationsalternativet? Gruppen leds
av Christer Wallentin.
Trafiksituationen upplevs sommartid
framför allt på Bökebolet som olidlig av många boende där. Andra upplever Norra Strandvägen och hamnen
som överparkerade även om det kanske gäller en kortare del av sommaren.
Hur starka är de olika generella strömningarna i byn för olika typer av begränsningar eller förändringar?
Och vilka förändringar är möjliga?
Naturligt nog blev Vägföreningens
ordförande Håkan Göthe ansvarig
för gruppen.
Den fjärde gruppen fokuserar på
frågor som är väsentliga för Mölles
profil, hur våra gäster ser på oss och
vad man lockas av. Hur ska denna
"magnetism" vårdas och förbättras?
Birgitta Unger håller i trådarna.
Man kan förutse en del förhoppningsvis uppfriskande debattinlägg
på årsmötet. Missa inte det!

HÅKAN LIND
MÖLLE kuriren
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KAPELLFÖRENINGEN

Musik i

Brunnby kyrka

Alla aktiviteter i Stationshuset

21 mars kl 18.00

19 mars kl 14.30-16.30
Öppet hus.
22 mars kl 16.00
Årsmöte. Håkan Lind berättar
runt Kapellets historia och andra
möllebilder från förra seklet.
1 april kl 12.00
Sopplunch. Ingrid Hallberg
kåserar över Skrönor och
sanningar från min uppväxt i
Kullabygden.
2 april kl 14.30-16.30
Öppet hus.
16 april kl 14.30-16.30
Öppet hus.

Mariavesper i Brunnby kyrka.
Brunnby Kyrkokör framför
Anders Öhrwalls Mariamusik
tillsammans med flöjter, cello,
kontrabas och slagverk. Michael
Hoff, recitation, Agneta Weber
Sjöholm, dirigent.

25 april kl 18.00
"Hela Kyrkan Sjunger" tillsammans med Inga och Lennart
Spångberg. Ad Libitum, Pax och
Amicitia. Michael Hoff, Agneta
Weber Sjöholm.

Mölle kapell
BENGTSSONS
OPTIK
HÖGANÄS

För visning av kapellet
kontakta Aina Svensson

på tel 34 73 29

&

BALANS

MÖLLE SPA
www.M □ LLESPA.SE

• 070B·ZS 03 36

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
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Mölle Hamn Ekonomisk förening
håller ordinarie årsmöte
lördagen den 28 mars 2008
kl 10.00 i Mölle stationshus.
Möteshandlingar finns tillgängliga i
Ruffen, Mölle Hamn från och med
fredagen den 20 mars 2008.
Styrelsen

MÖLLE HAMN EK FÖR
bjuder in till

arbetsdag i Mölle hamn
lördagen den 9 maj med start kl 8:00
Mackor och öl serveras på Kids veranda.
Vi ser fram emot många deltagare.
Styrelsen

MÖLLE
VÄGFÖRENING

12 april kl 8.00
Påskotta, Marianne Kronholm
Jan Pettersson, trumpet från tornet
från kl 7.40
10 maj kl 15.00
Gudstjänst med dop
17 maj kl 18.00
Vårkonsert, Brunnby kyrkokör

HARMONI

~ IÖLLE HAIN Elfil

kallar medlemmarna till ordinarie
årsmöte måndagen den 30 mars
2009, kl 18.30 i Stationshuset i
Mölle. Årsmötet behandlar följande
ärenden i enlighet med gällande
stadgar:
1. val av ordförande för årsmötet
2. val av sekreterare för årsmötet
3. val av två protokollsjusterare
tillika rösträknare
4. styrelsens och revisorernas
berättelser
5. ansvarsfrihet för styrelsen
6. :framställningar från styrelsen
eller motioner från medlemmarna
7. ersättning till styrelsen och
revisorerna
8. styrelsens förslag till utgiftsoch inkomststat samt
debiteringslängd
9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. val av revisorer och
suppleanter
11. fråga om val av valberedning
12. övriga frågor
13. meddelande av plats där
mötesprotokollet hålles
tillgängligt.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i Ruffen och i Stationshuset,
Mölle bibliotek från den 15/3.
Styrelsen

KULLAPRAKTIKEN

AKTIVITETER I
MÖLLE
BYFÖRENING
Vinprovning med Kaj Zaar

Doktor

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

på stationshuset
måndagen den 23 mars kl. 19.00.
Anmälningsavgiften 150 kr sätts in
på byföreningens plusgiro 515201-2.

ÅRSMÖTE
Mölle byförening håller årsmöte i
stationshuset
onsdagen den 25 mars kl. 19.00.

STRANDSTÄDNING
Samling i hamnen söndagen den 5
april kl. 9.00. Byföreningen bjuder
deltagarna på korv, öl och kaffe på
Knafves cafä.

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
Våren hälsas med vårtal, sång och
majbål på fäladen med början
kl. 20.00. Ris till bålet kan lämnas
under veckan före .

MÖLLE KAPELLFÖRENING
Nytt år och ny möjlighet att betala
årsavgiften 50 kr på föreningens
bankgiro 5509-1995.

NYHAMNS HÄLSOCENTER
i gamla bankhuset, Nyhamnsläge

TALA ÄR SILVER - TIGA ÄR GULD
Leg. logoped Gertie Lewis-Jonsson
vänder på begreppet?
torsdagen den 26 mars kl 19
70:- inkl förtäring
Anmälan
GB KROPPSKUL TUR
Anne-Marie L ci
leg. sjukgy nast

344239 -

Gunilla Bergdahl
cert. massör

4 553 (bost)

0708-320893 - 344876
KLASSISK MASSAGE
TAKTIL MASSAGE
ENERGI MASSAGE
FRISKVÅRDSTRÄFFAR
FÖR TAGSMASSAGE

S:fAVGÅN G
.__ _ _A OE VERA-PRODUKTER
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!?f7end,Miff
Med stor, fräsch sal/,adsbuffe. Å·ven 2-rätters ajfdrslunch.
Varje måndag- fredag 12 - 14.

refun&J~
Nordvästra skånes läckraste brunch
- varje söndag 12 - 16.

~rfY~
¼ har lösningen for ditt foretag, med mängder

av spännande kringaktiviteter.

+w~

Mat & ett gkis vin/öl 100:-. Varje fredag 17 - 20.

HOTEL KULLABERG
RESTAURANG• HOTELL• KONFERENS
www.hotelkullaberg.se • 042-34 70 00

.,

