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Omslagsbilden:

Odd Persson - ung fotograf i Mölle
Omslagets bild är tagen vid
bodarna i hamnen. Fotografen heter
Odd Persson, är 13 år och bosatt
på Södra Strandvägen i Mölle
tillsammans med mamma Katarina,
pappa Joachim och lillasyster Daga.
- Det började med att jag lånade
pappas kamera och lekte lite och
tog några bilder med den. Det var
roligt, så jag fortsatte, säger Odd.
Odd är egentligen en riktig
idrottski lie så fotograferandet
kommer lite i andra hand. Efter
ishockey i Jonstorp Tigers under
vinterhalvåret och golf i Mölle
sommartid. Han tar bi lder ganska
oregelbundet.
- När jag inte har så mycket
annat att göra, då brukar jag fota.

Mest blir det naturbilder när han
är ute med kameran. Favoriten är
Kullaberg förstås, men fä laden är
också fin , tycker Odd, som även
gärna fotograferar när fam iljen är

ute och reser. Han har lärt sig på
egen hand, men skulle gärna vi lj a
kunna li te mera.
Odd tror att det skulle vara ett
väldigt ro ligt jobb att ha fotograferandet som sitt yrke. Så håll
ögonen öppna. Kanske dyker Odds
namn upp i spalterna en vacker dag.
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Över 4.000 nöjda kunder!

Erike; föne;terpute;
0771-42 42 42
www.eriksfonsterputs.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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Utblick från Ransvik:

Kunden är människans bäste vän?
"Mamma, det är citrooon i mitt vatten" illtjuter den
lille telningen. Ljudet skär som en kniv i mitt arma
trötta huvud! Munkavle, tänker jag medan mamman
uppfordrande frågar "Kan man inte få vatten utan
citron? Mitt barn tycker inte om citron."
Någon ond makt ger mej en ingivelse och jag ylar i
kapp med den lille! Han tystnar förvånad och tittar
förundrad på den konstige vuxne. Än mer förundrad
stirrar modern. Förskräckt över mitt eget beteende
skyndar jag ut att hämta citronfritt vatten.
}Er det lucket? Ah nej , det är lukket! Den månghövdade skaran från vårt grann land i väster fyller
trappan där jag ligger och reparerar handikapphissen
för tionde gången i år. Skruvmejseln smög sig just
ned bland brännässlorna och jag svär högljutt över de
elaka växterna. En machoman skulle visa sin flickvän
sin tekniska begåvning genom att manuellt lyfta upp
bommen, varv id hissen förstås gick sönder. Han hade
modigt trotsat de förbudsskyltar
jag dekorerat hissen med och
var lite långhakad när jag i
milda ordalag påpekade det
o lämp li ga i hans fö1farande.
Men det var danskarna ja.
Informationen om att
etablissemanget var
stängt fortplantade sig
i vågor uppför trappan.
!Er det verkl igt lukket,
hvorfor det? Ju längre
upp det sorgliga
budskapet nådde,
desto större blev
\
förtrytel sen. De må
v~I for fonden åpna
når vi kommer! Men
hårdhj ä1tad och med
kliande nässelutslag
förklarar jag våra
öppettider och våra
långa arbetsdagar.

Att förstå och i någon mån prata danska är ett måste
numera i Mölle med omnejd. Så här en liten lektion.
Flödeskum är vispad vispgrädde. Uttalas med låångt ö.
Fast i skrift är det ju förstås en ring med ett streck ritat
diagonalt! Piskeflöde är ovispad vispgrädde! Paj heter
på danska taerte. Men uttala det den som kan. Jag har
försökt och försökt med min danska Ellen som otålig
lärare. Taerte säger jag till de oförstående gästerna,
taerte. Jaså taerte svarar de med förklarad min när Ellen
kopierar mitt i mina öron perfekta uttal! Varför förstår
de henne, men inte mej ?
Asså räknetalen! Häng med nu! Ti , tyve, trelve och före
är väl rätt lätt att förstå. Sen kommer femtio, som heter
halv tres. Dvs halva vägen till sextio som heter tres.
Tres är förstås tyve taget tre gånger!? Stopp ett tag,
halva vägen måste ju i så fall vara trettio! Nej, hal va
vägen från närmaste tjugotal, som är före. Således
heter sjuttio halv fjärs, tänk på fjärsing eller fjärt, vilket
som behagas. Sen kommer det verkli gt svåra, när man
kommer till åttio heter det inte fjärs , vilket vore det
rimliga utan firs! Och över åttio heter åttitalet också
firs , så blir åttiotvå to och firs . Nittio heter förstås halv
fems, men hundra heter inte fems utan hundre. Jag
hoppas att ni har hoppat över den här lektionen, den
måste vara ännu värre att läsa än att skriva.

Danska språket är för svårt
därför fortsätter jag med vårt

Anders Kjellner, i min roll som värdshusvärd

ILLUSTRATION : LOTTA BIGNERT
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Erik Magnusson är en av bostadsrättsinnehavarna på Mölleberg (f.d. Konstnärsgården - och
från början Hotell Mölleberg). Han har lagt ner ett stort arbete på att dokumentera fastighetens
fascinerande historia och ger i höst ut boken "Det vackra huset i Möllebergsbacken "på
M onitorjörlaget.
Möllekuriren kan här publicera ett utdrag, som behandlar byggnationen av Villa Storhallen.
Den revs 1984 och låg där nu flerfamiljshuset finns på nuvarande Trappstigen.
Källarmästarparet på Hotell Mölleberg var från början Bernhard och Ida Paulson.

Byggplatsen dolde en gammal hemlighet
Det gick bra för hotellen i Mölle. Det gick bra för Hotell
Mölleberg. Som ett bevis för en nyvunnen rikedom
arrenderade Bernhard Paulson i oktober 1912 en högt
belägen Mölletomt från baron Nils Gyllenstierna på
Krapperups gods för att bygga en ståtlig villa. Arrendeavgiften bestämdes till 170 kronor per år under tjugo år.
Baronen hade fem månader tidigare avslutat en
uppslitande tvist med Mölles alla arrendatorer. Det tätt
skrivna arrendekontrakt över fyra sidor som Bernhard
Paulson skrev under var proppfullt av förbehåll om
tillbyggnader, staket, spillvatten, eldning och hyresgäster.
Enl igt paragraf nio måste Bernhard Paulson rycka in
som brandman vid baronens slott:
"Skulle eldsolycka inträffa vid Krapperups gård eller i
planteringar, ljung- eller skogsmark å Kullaberg, skall
arrendatorn eller någon annan från honom skyndsamt
komma tillstädes försedd med yxa, spade och spann
samt deltaga i släckningsarbetet på sätt därvid an befäl les,
fullgörandet häraf skall anses vara af synnerlig vikt för
jordägaren . .. "
1 en handskriven tilläggsparagraf klargjorde Nils
Gyllenstierna de exakta premisserna för den patriciervilla
Bernhard Paulson ville bygga. Enligt kontraktet ägde
Paulson rätt att "uppföra ett 21 ,3 meter långt, 19 meter
bredt och 11 meter högt boningshus af grundmur under
tak af tegel samt en mindre ekonomibyggnad, som
äfven den, såvida eldstad däri förekommer eller eld för
något ändamål däri införs eller göres upp, skall vara av
enahanda materialer" .
För Bernhard Paulson var det en stor framgång att han
efter många och envetna övertalningsförsök förmått
baron Gyllenstierna att avvara en av byns vackraste
tomter. Bernhard var så nöjd med avtalet att han lät nåla
fast dagens almanacksblad på kontraktet.
Det var svårt att bygga på den steniga bergplatån.
Det tog veckor att få bort lös och sprucken sten. När
grundgrävningarna började i december 1912 gjorde
byggjobbarna en märklig upptäckt - ett i bokstavlig
mening kufiskt fynd . Två arbetare rensade bort ett
meterhögt slånbärssnår från en sänka på tomten. Från
myllan därunder lyfte de bort en stenbumling på en
halv kubikmeter. Under stenblocket, som vägde mer än
hundra kilo, fann de en skattgömma.
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I skymningsljuset var det svårt att se att de smutsiga
föremålen var ovärderliga silversmycken och silvermynt.
Mest av allt liknade de sönderrostad ståltråd. Men de
båda arbetarna anade att de hittat något ovanligt och
lämnade sina fynd till Bernhard Paulson. Han kontaktade
intendent Torsten Mårtensson, museichef i Helsingborg,
som konstaterade att arbetarna upptäckt ett silverfynd
från vikingatiden. En granskning av fyndplatsen
visade att den forntida skattgömmaren placerat ut två
märkesstenar, en norr och en söder om stenbumlingen,
för att visa vägen till gömstället. Torsten Mårtensson
såg direkt att flera föremål var skadade. En halsring
var skuren i småbitar av en spade. Flera mynt kunde
ha försvunnit med den bortskyfflade jorden. Arbetarna
hade dock tagit tillvara två flätade armringar, delar av
två balsringar samt tre arabiska mynt. Totalt omfattade
skatten 150 gram rent silver. Smyckena var tillverkade
av massiva silvertrådar, som virats samman.
Silverfynden från Bernhard Paulsons nybygge finns
beskrivna i flera böcker om arkeologi och historia i
Skåne. Skatten måste ha gömts mitt under vikingatiden
och kan ha tjänat som inspiration för författaren Frans
G. Bengtsson när han i bö1jan på 1940-talet skrev sagan
om Röde Orm på Kockenhus utanför Mö lie.
Skatten var antagligen en fönnögenhet som grävts ner på
ett säkert ställe inför väntade orostider. Skånes västkust
var en osäker plats på 900-talet. Kustområdena angreps
av pirater så snart en sjöstrid ägt rum i närheten. Skatten
kan också ha gömts av någon förmögen Möllebo inför en
förestående långresa. Han kan ha fruktat att han skulle få
påhälsning av tjuvar när bostaden lämnades obevakad.
När silverskatten väl var bärgad fortsatte Bernhard
Paulsons stora vi ll abygge. Konturerna av den nya

patriciervillan började att klarna under vårvintern 1913.
I mars 1913 noterade Höganäs Tidning att flera stora
villabyggen var i gång samtidigt:
"Särskilt bemärkt är den af källarmästare Bernhard
Paulson påbörjade villabyggnaden på bergkanten
öster om Hotell Mölleberg. Från den mycket solida
klippgrunden med terrassanordningar av tuktad
granit uppresa sig yttermurarna i två våningar af gul
Skromberga fäcadtegel. Vindsvåningen, som skall
inrymma ett antal gästrum, får samma solida utseende
som byggnaden i sin helhet. Läget är förtjusande vackert
... Av Mölles pågående byggnadsverksamhet kan man
förstå att dess befolkning hyser de bäste förhoppningar
om att samhället skall för all framtid bevara sin rang som
Sveriges och kanske Nordeuropas populäraste badort."
Patriciervillan kom att kallas Villa Storhallen, stod färdig
sommaren 1914 och blev som fastighet både flottare och
högre taxerad än Hotell Mölleberg. Den 14 maj 1914
ordnade Ida Paulson taklagsfest med öl för byggmästarna
Otto Olsson och Albin Andersson och deras mannar.
Några veckor senare stod villan inflyttningsklar.
Det finns ett privat fotografi från juni eller juli 1914
där Bernhard Paulson sitter i Hotell Möllebergs
trädgårdsservering med sin hustru, sin svärmor, sin
son och ytterligare fyra släktingar. De spanar upp mot
nybygget i öster. I terrassens smidda järnräcke står
Storhallen ingjutet med stora svarta versaler. Det är
uppenbart att familjen Paulson var stolt
över den ståtliga patriciervillan, som
för alla Möllebor kom att stå som ett
praktfullt monument över en förmögen
hotellman och över hans framgångsrika
hotellrörelse. Villan låg längst upp i
backen vid bäcken Norre Strajd med
bästa utsikt över Mölle, Kullaberg
och hamnen. Fastigheten var byggd
i glaserat fasadtegel i gult och rött
- nederst i ljusare och överst i mörkare
färgton - med röda glaserade takpannor
av tyskt fabrikat. Villan rymde matsal,
salonger, sällskapsrum och ett tiotal
sovrum.

NSSONS

Innanmätet dominerades av en pampig entrehall, som
gick genom båda våningarna. En bred trappa ledde från
en nedre familjevåning upp till en svit av gästrum, alla
med balkong. Mot havet vette en stor salong ut mot en
generöst tilltagen solterrass. Fastigheten fick idel lovord
i Höganäs Tidning:
"Härliga utsikter erbjudas från villans många balkonger
och inomhus bjudes i samtliga våningar på kristallklart
friskt vatten från Kullabergs beprisade källor . . . Till
och med storstädernas prakthotell hafva knappast
något motsvarande att erbjuda den mest pretentiösa
turistfamilj."
På taket fanns en finess : en fyrkantig lanternin för soluppvärmning av inomhustemperatur och vattenbehållare. Fyrkanten är väl synlig på gamla vykort över
Storhallen och var en föregångare till dagens solfångare.
I trädgården bevarades det typiska Kullalandskapet med
täta snår av björnbärsbuskar. Vid terrasserna närmast
huset fanns porlande springvatten. Vid den branta
uppfarten lät Bernhard Paulson placera två grindstolpar,
två av Kullavägens äldsta milstenar i granit.
Villan kostade en rejäl slant att bygga. Det finns inga
fakturor bevarade, men med moderna mått var villan ett
mångmiljonbygge. Men precis somförmakarnaPaulsons
tidigare byggprojekt visade sig även Villa Storhallen ha
fått fel proportioner. Den här gången byggde de för stort
och för dyrt. Det stod ett världskrig för dörren.

OBLER

Tel 0431-120 80 • hanssonsmobler.se

Östergatan 2 Ängelholm
MÖLLE kuriren
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~-----------------www.gripen.se-----------------~
Där människor möts.
Där affärer görs.

Henrik N il sson
Företagsrådg .

Lena Eli asson
Pri vatrådg.

Välkommen till Sp~

G unill a Fridlund
Kundrådg.

~

Jess ica Sj öva ll
Kundrådg.

Gripen i Höganäs!

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

Höst i Mölle - allt det
här erbjuder vi
Charkuterier, mejerivaror, bröd,
grönsaker och övriga dagligvaror
Nyrökt ål samt rökt och gravad lax
Hemlagade sillinläggningar
Laxburgare med fetaost och
fiskburgare på vit fisk
Njut av att bli serverad någon av våra
populära rätter: fish & chips, friterad
spätta, hamburgare, chicken nuggets eller

ÖPPET UNDER HÖSTEN
I september håller vi öppet på prov alla dagar klockan
9-17, därefter har vi öppet varje lördag och söndag
klockan 9- 15. Förbehåll för vädret. Beställ gärna
landgångar, silltallrikar, räkbomber med mera en dag
innan. Telefon 042-34 77 74 eller 0705-13 57 09.
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hemlagade köttbullar. Eller varför inte en
tallrik med lax eller makrill, och till den
potatissallad eller pommes frites.
Välkommen önskar

Kid Johansson

Vad händer i Mölle
under en sommarvecka?
Det beslöt vi oss för att dokumentera. Vi valde de sju dagarna från
och med onsdagen den 15 juli till och med tisdagen den 22 juli, en
hel vecka full med aktiviteter. På tjugoen sidor redovisar vi här vad vi
hann med, både av det som hände och det som inte hände. Det blev
så mycket att det fick bli ett axplock av händelser och möten med
turister, sommargäster och Möllebor. Bi lderna är tagna - om inget
annat angivits - av Ingrid S. Eriksson, Anders Kjell ner, Håkan Lind
och Christer Wallentin.
Håll till godo önskar redaktionen!
Lo.-d~!J
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Väderprognos för "vår" vecka per 090713 kl 10.30 enligt yr.no

Och så blev det regnet kom med fruntimmersveckan
Enligt bondepraktikan brukar fruntimmersveckan vara blöt eftersom
fruntimren har så lätt att falla i gråt. Och mycket riktigt. Efter en
torr inledning på "vår" vecka kom regnet på lördagen . Vår förre
väderobservatör på Kullen, Björn Malm , fortsätter för egen del att
hålla kontroll på vädrets skiftningar. Under de sju dagar som vi
hårdbevakade kom det 21 mm. Svalast var det natten till den 17 juli
då det var 11 ,6 grader och den högsta temperaturen hade vi den 15
på eftermiddagen, då det var 26,0 grader. Någon tropisk natt (med
temperatur på minst 20 grader) fick vi inte uppleva.

.- . - .,-"'
.\lam/af: kl 06.59 - gn11i,

9 m/s från sydsyd\'äSt. 17,3 grader C
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Fiskelycka
Två havsöringar på 3 respektive 1,3 kilo
landade Nils-Ake Jansson. Mellan 1952
och 1960 kontrollerade Nils-Åke kusten
runt Kullaberg i sitt arbete för kustbevakningen och lärde sig såväl grynnor
som goda fiskeställen . Det senare kommer
förstås till nytta efter pensioneringen och
ger läckra middagar.

Onsdag kl 07.54

Kanoter att hyra
På utfyllnaden bakom harnnbyggnadema förberedde Christian
Qvist sig för dagens uthyrning av kanoter till sugna paddlare.
Christian säljer också utbildning i bergsklättring till stora och små
grupper. Hans företag är en avknoppning från Special Sport School
och växer sakta men säkert.

Onsdag kl 08.25

Han ror för grön fred
Christoph Jenny är ursprungligen från Schweiz, men bosatt i
Sverige sedan decennier. Trots sina 69 år är han annstark som få
och skulle i sommar ro från Stockholm till Paris i en båt han själv
konstruerat. Han ville visa att det går utmärkt att ta sig genom
Europa med handkraft. Till Mölle kom han via Göta kanal. Hit
hade Christoph använt 40 dagar, till Paris beräknade han ytterligare
,, 70 dagar. Nästa etappmål var Liibeck där nya kanaler väntade.
I Paris var en flaska Champagne planerad att drickas högst upp
i Eiffeltomet för att fira årets mål. Nästa år styr han kosan mot
Marseille.

Onsdag kl 08.30
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Segla optimist
Kursdeltagarna förberedde
avfärden för dagens pass, fr.v.
Vidar Stellega, August Odgaard,
Erik Lagerwall och Mig/e Röstad.
Instruktörer var Sara Nilsson, Max
Karlemark och huvudansvariga
Mimmi Rehnström.
Kursen omfattade tre timmar per
dag under två veckor. Under den
första veckan seglade deltagarna
två och två, men i början av
den andra veckan fick de vara
ensamma i båten. Instruktörerna
ledde seglingarna från en följebåt.

Onsdag kl 09.24

Tobaksmaja och Kullamannen
Efter samling vid receptionen på First Camp Mölle fick teaterbesökarna
gå till spelplatsen i skogen. Fyra unga skådespelare gjorde alla roller:
Joel Berg, Emma Larsson, Mölleflickan Amelie Nörgaard och Agnes
Persson. De gav liv åt berättelser från förr i tiden. Tempot var högt och
pjäsen innehöll mycket musik, dans och glada upptåg. Den tog omkring en
timme. Martha Vestin var gruppens konstnärliga ledare och Hanna Nilsson
föreställningens producent.

Onsdag kl 18. 00

Späd operasopran
med stark röst
Gunilla Klang och Lena
Strandmark hälsade välkomna
till musikandakten med Lisa
Gustafsson och Mårten Landström.
Nära 100-talet strömmade till för
att få lyssna till allt från Hände! till
Benny Andersson. Klockringningen
sköter Gunilla enkelt genom att
vrida om en nyckel.

Onsdag kl 19.44

Möten i Skåne
Gunilla Poppe hade valt att kalla sin fartfyllda
soare "Skånska vägskäl". Iden var att låta historiska
kulturpersonligheter mötas på olika platser i
Skåne. Mötena föder spännande dialoger, som när
kvinnokämpen Viktoria Benediktsson, spelad av Gunilla,
möter den eleganta men aningslösa Ulla Billqvist,
spelad av Mia Poppe. Hotell Kullabergs stora matsal var
spelplatsen. Niclas Strand lyfte föreställningen såväl med
skönsång som med gestaltning. Hans stela HC Andersson
var illusoriskt porträttlikt. En Henry Dunker som stänger
av vägar, anspelandes på nutida vägarbeten i Helsingborg
såg vi Göran Thorell spela.

Onsdag kl 20.00
MÖLLE kuriren
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"Vi tar till Kullen"
Under en timme passerade sammanlagt
74 personer på banvallen. Det var lite fler
(41) som var på väg till Mölle än de som
lämnade byn (33). Jämställdheten var
nästan perfekt: 39 kvinnor och 35 män.
Det populäraste var att cykla. Inte mindre
än 44 personer färdades på det viset. Många
promenerade också (18), och det var inte
alls ovanligt att en hund gick med. Nio
personer sprang.
Familjen Dy@ Agger från Slangerup
i Danmark består av Marianne och
S@ren och sonen Simon, två år. De var i
Kullabygden för första gången och bodde
på campingplatsen under en vecka. Dagens
mål var att besöka fyren. "Vi cer meget
tilfreds med vores uge."

Torsdag kl 10.25-11.25

I talskrivande stund

Fisketur med Möllebåten
Jonas Olsson med dottern Ebba Arthursson, 11 år,
berättade att de åker ut med Möllebåten ett par gånger
per sommar. De får inte fisk varje gång, senast var det
en torsk i förfjol. Men de slutar inte att hoppas. "Det
här är det roligaste som finns", säger Ebba, och Jonas
håller med henne.

Torsdag kl 17.55

Möllekuriren fångade upp Johan Cosmo, ordförande
i Mölle tennisklubb. Han hade mycket att stå i för på
lördagen skulle klubben fira sitt 50-årsjubileum. Över
200 personer hade anmält sig till festen som planerats
med en trerätters måltid, levande musik och dans.
Johan har lett klubben i sex år. De årliga Möllespelen
har alltid avslutats med en grillfest och Johan har hållit
tal. Så han är en van festtalare, och sällan nervös inför
sina framträdanden.
"Men i år känns det annorlunda. Det är ju femtio år
som ska firas och jag vet att det gäller att uttrycka sig
på ett balanserat vis. Var och en av våra medlemmar
ska känna sig välkomna och uppskattade, men jag vill
samtidigt lyfta fram några av de äldre medlemmarna
som har betytt mycket för klubben."

Torsdag kl 14.20
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Bouleklubbens
grill kväll
Efter Bouleklubbens ordinarie
torsdagsträning gick deltagarna
ned till hamnen. De ockuperade
ett bord på utfyllnaden, en bit från
Röken . Ur korgarna plockades öl
och fläskkarre, rött vin , fiskspett,
frukt och grönsaker, gott bröd
och mycket annat. En del av detta
lades på stora grillen - som Klas
Andersson hade tänt en stund
mnan.

Torsdag kl 18.25

Torsdag kl 23.29

FOTO: STIG PETERSON
MÖLLE kuriren
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Bergtagna ögonblick
På Galleri Möllegården visade
Frederic Täckström, för andra året i
rad, sina konstnärliga fotografier från
berget, byn och havet.

Fredag kl 14.10

På egen konstrunda
hittade vi Gunilla Hel/berg djupt
försjunken inne på Galleri Stationen.
Gunilla förklarade sig också vara en
mycket nöjd läsare av Möllekuriren.

Fredag kl 15.24

2 x Marie
kallade sig utställarna på Galleri
Stationen som vi fångade på deras
sista dag. Helsingborgskoma Marie
Boman och Marie Wingårdh var båda
synnerligen nöjda med sin vecka.

Fredag kl 15.18

En glad konstsmed
och tillika trädgårdsentusiast på
Galleri Annexet hade sålt mer än
någonsin förr under sina tio år som
utställare i Mölle. Jan Haellquist
heter han och finns till vardags
i Domsten. Särskilt roligt med
resultatet var det eftersom han
spåddes stora svårigheter med tanke
på den ekonomiska krisen.

Fredag kl 15.47
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Grov rundtursguide
med stark röst
Rundtursbåten Sabella lade ut för
att ta ett tjugotal passagerare runt
Kullaberg, till Nimis och tillbaka.
Turen ackompanjerades som vanligt
av Carsten Wennerströms mer eller
mindre sannolika historieskrivning.

Fredag kl 13. 06

Högtryck vid bassängen
Tången i strandkanten vid Fågelviken - och Solviken gjorde det ännu mer lockande med ett besök i barnbassängen.

Fredag kl 15.02

Är det här man kommer till Nimis?
Det är utan jämförelse den vanligaste frågan till
bomvärdama. Och eftersom det inte är det så blir det
många vändningar inför de hårt kritiserade bommarna.
De tillkom för att spara personal, men ändå måste det
finnas några ungdomar på plats för att hjälpa de som
inte klarar betalningsautomatiken (väldigt få enligt våra
unga bomvärdar) och för att svara på frågor (väldigt
många enligt samma ungdomar). George Norberg

och Pauline Birkemalm, båda sommarjobbande från
Viken, var bomvärdar för dagen. Möllekurirens
besök blev mer dramatiskt än förutsett. Den tjutande
brandbilen närmade sig hastigt men Pauline lyckades
få upp bommen och få undan väntande bilar innan
utryckningen nådde fram. "Annars kör de bara rakt
igenom den nedfällda bommen", pustade en lätt
skärrad Pauline. "Och det vill vi ju inte."

Fredag kl 16.15
MÖLLE kuriren
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Lugnet inför stormen
Att tennisklubbens 50-årsjubileurn
skulle locka 250 personer(!) bl.ev
snart ett faktum för de inblandade.
Tält och bord och stolar - och scen
för Bobcats måste på plats. Beng
Magnusson, Johan N ilsson och K arl(]unnar Nilsson kliade sig lite grand
i huvudet för att klura ut hur Johan
skulle koroma in med traktorn och
scenen. Men det gick.

Fredag kl 16.22

:-:=1=n Wahlund på banan också?
Matchen följdes spänt av Wahlundarna Leif, Bror och mamma Kerstin . .Berit N ilsson och Inga-Lisa Knutsson
..fullständigade tennispubliken på tribunen vid Mölles elens näst sista dag.

Fredag kl 16.30

Jazzvis på
Ransvik
Ett åttital personer frossade i
räkor och lyssnade till duon
Jazzvis med vokalissan Cecilia
Rosell-Lindh och gitarristen
Anders Ehrenstråle. De båda har
uppträtt tidigare på Ransvik och
firade femårsjubileum i dagarna.
Repertoaren var blandad med
Cornelis (Fredrik Åkare och
Cecilia Lind var förstås ett
måste) och en rik flora av svensk
och utländsk visa.

Fredag kl 19. 00
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Mässfall för torghandeln
Den populära torghandeln på hamnplanen hade
haft någorlunda tur med vädret ända tills - ja, just
det - fruntimmersveckan. Då såg det ut så här när
det var dags. En kort konferen s i Byföreningens
styre lse inför det hotande regnet ledde till att den
blåstes av.

Lördag kl 09.52

~:·Fullt kring centercourten

I
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Vått ända upp på torra land

~-nn-Margret och Lennart Kamhed mötte isa othoff
Ostanskog och.Kristian otho.ff på Tennjsklubbens SO-

Jan Linde och Henning Tansjö, båda från

ärsjubileumHär fauns möjligheter att lufta gam la minnen
eftersom "alla'' var där.

Lördag kl 19.12
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Lerhamn, deltog i Kullen Cup tillsammans med
femton andra seglare. Bland optimisterna segrade
Ian - nr 3874 - till slut.

Lördag 11.02

MÖLLE kuriren
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Malning på Mölledagen
I rök och damm på möllans kvamloft träffade vi
Björn Lodberg, en av de ideellt arbetande som
behövs för att Bräcke Mölla skall hållas igång som
en länk till gamla tiders mjölproduktion. Några
söndagar om sommaren håller man öppet och
vingarna snurrar om vinden tillåter. Vi hälsade
på i sex sekundmeter vilket gav möjligheter att
producera mjöl till försäljning.

Söndag kl 11. 07

Liv i luckan på Fyrkiosken
Med köande turister utanför luckan hann ändå
Lars-Peter Jonsson smita upp sig mot kameran i
väntan på mikron. Familjen Jonsson tar väl hand
om utspisningen på Kullens yttersta spets.

Söndag kl 15. 06

Mölleveckan i gång
Golfarnas högtid är Mölleveckan med fullt
tävlingsprogram från lördag till fredag . Söndagen
bjöd på Möllepokalen för A-klassen och
Sommarslaget för de övriga. I kiosken handlade
färdigspe lade Jan Lundahl en korv av junioren
och Vattenrnölle-boende Mikaela Nordblad.
Färdigätna, på väg ut på tolvans hål, var trion Kaj
Zaar, Gustav Östling och Lennart Tegenfeldt. Kaj
lyckades så småningom knipa en femteplats.

Söndag kl 15. 00
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Morfar är en riktig buse
Klara hade lockat med morfar Lars Nyren för att busa
i barnbassängen. Klara hoppade glatt i, men den störste
busen var nog morfar i alla fall. Lillebror Herman
avvaktade på bassängkanten tillsammans med mormor
Agneta.

Måndag kl 09.47

"Ganska kallt och ganska skönt"
Axel tyckte det var "jättekallt'' och Otto "ganska kal lt och
ganska skönt" i barnbassängen. Pappan Mattias Frithiof
besökte vännen Sixten Eriksson, en sommartradition sedan
många år.

Måndag kl 09.46

På lekplatsen
Cecilia Dahlberg och Clara Bulow
var på besök hos mormor Agneta
Jetsen. Clara bodde hos mormor
medan Cecilia har sommarhus i
Nyhamnsläge. Clara hade hunnit med
fyra veckors simskola och Cecilia
hade spelat tennis.
"Mest är vi här för att träffa mormor.
Vår morfar är död, annars skulle vi
hälsat på honom också", förklarade
Clara.

Måndag kl 10.15

MÖLLE kuriren
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Till skogs
med Katja och Lennart
Katja och Lennart Löfqvist går dagligen "i ur och skur" en
promenad. Det har de gjort de senaste tre åren. De brukar
gå längs Norra Strandvägen, uppför backarna, in i skogen,
bort mot Björkeröd och nedför backen förbi Kockenhus
och vidare ut längs fäladen på väg hemåt. "Det är en bra
motionsrunda", menar Lennart. "Fördelen är att man kan
välja att gå genom skogen även på ti ll bakavägen, när det
blåser och regnar."

Möllebornas mötesplats
Anders Öhrbecker sorterar sina tidningar,
pappersförpackningar mm. vid sopstationen. Han
och hustrun Sonja är fritidsboende året om i Mö lle.
I sommar hade de hunnit med mycket. Bland annat
cyklat till Höganäs, gått i skogen, badat i stort
sett varje dag, ätit i hamnen och varit på opera på
Krapperup. Nu skulle de bege sig till Danmark.

Måndag kl 10. 00

Måndag kl 09.30

Skoltyska och "USA-iska"

Individuell Människohjälp med verksamhet i femton
länder bekämpar fattigdom och utanförskap. I Sverige
kan man arbeta som volontär, bland annat genom att
främja rättvis handel. Kiosken i Mö llebergsbacken upplåts vissa år till IM:s försäljning. Här hittade vi sommarmöllebon Hedvig Henriksson, engagerad JM :are.

"Vi har kört förbi så många gånger och det
har aldrig varit öppet men nu ..." var en vanlig
kommentar från besökare i kapellet under de två
veckor som det var visning. På söndagen kom 37
nyfikna och intresserade - bl.a. från Danmark och
Nederländerna - och under hela perioden tog 381
chansen att se kapellet. När Mö llekuriren kom på
besök var det Solveig Johansson och Britt-Marie
Petersson som under dagen hade fått damma av sin
skoltyska och t.o.m. pratat "USA-iska".

Måndag kl 16.30

Måndag kl 16.47

Rättvis handel
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Från Stockholm till vågen
"Det är en känd våg det här. När det blev så här
fin vind och när jag var i närheten, då bara måste
man sticka hit", förklarade Tobias Coorleder
efter morgonens avslutade surfning. Han är
stockholmare men jobbade med förberedelser
inför SAS Masters på Barsebäck vid tillfället
och passade på innan dagens uppgifter. Han
var inte ensam. Den västliga vinden på tolv
sekundmeter gav fina förutsättningar den här
dagen.

Tisdag kl 08.16

Allemansrätt eller fel?
Närheten till havet och badet drar alltid ett antal husbilar till
Norra Strandvägen. Denna dag var det fullt på campingen,
vilket kan förklara en del.

Tisdag kl 08.1 7

Den som väntar
på nå 't gott ...
På Knafves cafä satt Möllebåtens Carsten
Wennerström redan före öppningsdags.

Tisdag kl 10.47

Fult - eller bara fullt?
Vi hoppas att de som inte gillar att se Norra Strandvägen full
med parkerade bilar hade annat för sig denna tisdagsmorgon.
Förutom den "normala" turist- och boendeparkeringen fanns ett
tjugotal vågsurfare på plats.

Tisdag kl 08.30
MÖLLE kuriren
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Karin och Lisbeth bjöd in
Karin Ellerstrand Bengtsson från Skälderviken och
Lisbeth Cedwa/1 från både Arild och Lerhamn (har
f.n. sommarhus i båda byarna!) hade målningar
och hantverk på Galleri Möllegården sedan helgens
vernissage.

Tisdag kl 13.39

Skulpterad keramik
På Gal leri Annexet samsades Lise Jörgensen (bilden)
med Yvonne Larsson om utrymmet. Lise bor granne
med Albertsgården i Norra Häljaröd och Yvonne
kommer från Jonstorp.

Tisdag kl 16. 04

Konstnär i arbete
finns sedan i maj månad i stationshusets
annex. Den norra delen hyr Lillemor Löfgren
numera på årsbasis för sin atelje och trivs
alldeles utmärkt med att kunna se folk röra sig
omkring henne.
"Det här är ju annars ett ensamt arbete"
konstaterade Lillemor.

Tisdag kl 15.39

Bilder från hav och natur
Mitt i sin utställningsvecka på stationen
var Bodil Rössel från Domsten (gift med
byföreningens utställningsansvarige Lars
Nilsson) tillfreds med gensvaret dittills.
Hon hade dock gärna avstått från att
själv bli avbildad. Hennes största verk på
utställn ingen - en atoll från Cayman Island i
Karibien - var fortfarande osålt.

Tisdag kl 15.40
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Till salu

Växthus på gång

Den som hade sex miljoner över kunde bli
lycklig ägare till det här huset på Gyllenstiernas
all e 3 - och ändå få lite pengar över. Under
veckan var det ingen som nappade.

Utanför sitt stora hus på Hantverksvägen bar Fredrik Hjort
reglar till ett växthus som han höll på att bygga på tomten.
Han är barnbarn till Agge och Lisa Knafve och har tagit över
huset, som en gång varit pensionat. Så länge familjen bara är
sommarboende i Mö lle får nog växthuset lika mycket tjäna
som lusthus medgav Fredrik.

Tisdag kl 15.45

Tisdag kl 15.32

Köbildning
nödvändig
Ti 11 och med den erfarne
Möllelinjechauffören Mats
Larsson vid Swebus var
smått överraskad. Tjugotalet
resenärer till Mölle och lika
många som väntade för att
få stiga på. Det hör inte till
van li gheterna, åtm instone
inte en tisdagseftermiddag.
Kön ringlade lång framför
stationsbyggnaden.

Tisdag kl 15.55

Tisdag kl 16.30
MÖLLE kuriren
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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
042-12 1616
va lvet@valvet.se
valvet.se
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"Välkommen in i kylan"
Så står det på dörren till kylrummet hos
Feskeboa, vår enda reminiscens av en
affär. Sortimentet är inte det största, men
förhoppningsvis det allra nödvändigaste,
framför allt för båtfolket. Innehavaren Kids
brorsdotter, Caroline Melzer från Höganäs, var
glad för sitt sommarjobb som bodknodd.

Christina Svensson var på väg hem från sin våffelbod för
att hinna till sommarmötet på Grand. Hon berättade också
att hon och Lennart nu var inne på sin första säsong med
Bed&Breakfast i Villa Välkommen, hemmet på Västra
Bangatan.

Tisdag kl 16.36

Tisdag kl 16.42

Vid Våffelbaden

En pärla för SCA-anställda
Fullt hus på SCA:s semesteranläggning kunde Anders
Magneklint meddela, många hade varit där förut. Och fullt
hus betyder som mest 100 personer. Under sommaren har
Anders hjälp av två flickor. Matilda Åkerblom cyklade hit
från Nyharnnsläge varje dag och gjorde sin tredje sommar
i receptionen. Där bakade hon bullar till gästerna, bland
mycket annat. Den lilla barnpoolen utomhus och den
lika populära och större inomhusbassängen kräver daglig
skötsel. Den tar emellertid Anders hand om själv.

Många hamnade i
hamn kiosken
Olga 0/ofason i Hamnkiosken sken i kapp med
solen på tisdagseftermiddagen.

Tisdag kl 16.26

Tisdag kl 18.32
MÖLLE kuriren
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Välkommen till vår uppfräschade butik i Höganäs
Bredare, barnvagnsvänliga gångar och en tydlig exponering
gör det lätt att hitta bland alla våra varor.

LEKSAKSHUSET
Storgatan 19 i Höganäs
Telefon 042-33 24 80
Måndag-fredag kl 10-18
Lördagar kl 10-14
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På krukmakeriet lever hela gården
Pyttan Aberg konstaterade att hon hade misstagit sig på vädret
och egentligen borde haft semester. Serveringen, som fungerar
hela året, växer under sommaren ut över hela trädgården.
,.. I en nästan fullsatt miljö och med solens återkomst njöt
gästerna sina överfulla baguetter. Också den lilla sandlådan
uppskattades till fullo. Där fångade vi fransyska Elise Assus
med fyraåriga dottern Sara Segergren, på utflykt från svännor
i Nyhamnsläge.

Tisdag kl 16.12

1
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Filip i gungan
Är man två år som Filip Ludvigson så är det få saker
som slår att få gå med mormor Christina Dunberg ti ll
lekplatsen. Och att få gunga, än så länge med mormors
hjälp. Fil ip bor med sin fam ilj på Fågelviksvägen på
somrarna.

Tisdag kl 15.36

Att lära nära hål från nära håll
Golfklubbens pro, Johanna Pyk, försökte pränta in närspelets grunder hos fem intresserade kursdeltagare
mot greenen framför Ku llagårdens Wärdshus. Från vänster Märit Beckman, Charlotte Wikström, Lena och
Johan Grill samt Malin Severin. Längst till höger chippar Johanna mot kameran.

Tisdag kl 17. 09
MÖLLE kuriren
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Mingel på borggården
Skånska Operan gav tre föreställningar
av Puccinis "Tosca" på Krapperup. I
vimlet på borggården den sista föreställningskvällen skymtades minglande
Möllebor. Familjen Carl- Erik och LenaMaria Nordstrand med sonen Magnus
och morfar Hans Peterson var mycket
nöjda. "Det är imponerande att se så
fint de agerar. I och med att man som
publik kommer så nära känns agerandet
ännu viktigare än vid en vanlig
operaföreställning", tyckte Magnus.

Tisdag kl 18.30

Uteblivna informatörer på
sommarmötet
Hundratalet Möllebor hade hörsam mat inbjudan till sommarmöte från by-, hamn- och vägföreningarna. Där fick
man genom Jörgen Pedersen, Lennart Löfkvist och Håkan
Göthe höra vad som gjorts och inte gjorts. Dessutom sände
Byföreningens styrelse rop på hj älp (mayday-mayday) till
att genomföra kommande aktiviteter - och även om nya
ideer.
De inbjudna informatörerna från Destination Mölle som
sku lle berätta om planerna för Hotell Kull aberg visade
sig aldrig. Klas Jörgensen visste dock berätta att på den
internationella bytesmarknaden rankas en semestervecka
i Mölle lika högt som två veckor på Franska Ri vieran
ell er fyra veckor i Dominikanska Republiken! Inte heller
Stig Boman, som för sitt idoga arbete kring Stati onshuset
utsetts till Årets Möllebo, kunde närvara. Den utlovade
kanelbullen fanns däremot på plats.

Tisdag kl 19. 00

Se upp för hårtorken!
30-skyltningen vid infarten till byn respekteras för
dåligt enli gt fleras uppfattning. Christer Nedström
lanserade på sommarmötet sin ide för att få ner
hastigheten på Kullabergsvägen.
Genom att klä sig i något som kan tas för en
unifonn, gärna utstyrd i båtmössa och sittande
i en Volvo herrgårdsvagn med en laserpistolliknande hårtork riktad mot trafiken genom den
nedru llade sidorutan kan man - utan att behöva
utge sig fö r att vara polis - få de fortaste att
hejda sig. Möllekuriren var inte sen att följa med
Chri ster ut i Möllebergsbacken för ett första test.

Tisdag kl 20.55
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Fredag kl 13.21

afekenstam
MÄKLARBYRÅ

www.ekenstam.se
042-12 33 30
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Nästan alltid när det gäller Mölles gamla tider eller gamla släkter
kommer hans namn på tal och hans namn nämns alltid med respekt
Han har samlat på sig långt, långt mer om hembygden än någon annan.
Det gör att många är nyfikna på ...

Vem är egentligen Hans-Otto Pyk?
Jo, han växte upp på första parkett
på Norra Strandvägen 12 i Mölle,
det stora huset hette faktiskt Lillebo.
Han föddes i modems hemstad Hudiksval I och kom till Mölle fem
månader gammal i fasterns automobi I. Pappa Otto var Möllebo sedan minst elva generationer! lnte
undra på att det där med de många
generationerna fick Hans-Otto att
börja fundera på släktleden redan i
realskolan . En Ohla Pyk, eller Pigh
som det då skrevs, bodde i ett av
de tio hus som fanns i Mölle redan
1569. Från honom stammar alla de
kanske fyra , fem hundra Pykar som
finns i dag. Men i Mölle finns i dag
bara nästkusinen Bertil och dennes
dotter Johanna med familjer.

Lillebo byggde farfar år 1900 på
samma tomt som deras gamla korsvirkeshus. Det revs när nybygget
stod klart. När föräldrarna gått bort
1976 och 1979 såldes huset och gick
ur släkten. I stället köpte Hans-Otto
och hans Margareta ett sommarhus
i - Farhult! Det blev snart deras
permanenta bostad.

Forskare ...
I Kulla bygden är det som hembygdsoch släktforskare Hans-Otto är välkänd. Tidigtfickhan intresse för fotografering, han fick sin första kamera
vid 13 års ålder redan 1935 och på
fyrtiota let började han framka lla alla
sina svartvita fotografier själv.
1998, vid 76 års ålder, skaffade han
sin första dator och nu är han inne på
sin tredje. Med dagens möjligheter

att kopiera och arkivera dokument
och bilder är det svårt att riktigt sätta
sig in i det enorma arbete som ligger
bakom Hans-Ottos forskningar och
arkiv. Vad man än kommer att tala
om så nog finns uppgifterna i någon
arkivlåda på vinden, där han kan
plocka fram både bilder och text.
Alltid med samma vän li ga intresse
för vad det gäller. Nästan tvåtusen
av sina sam lade bilder ställde han för
ett anta l år sedan till byföreningens
förfogande. De har nu digitaliserats
och är en ovärderlig bildskatt om
Mö lie under mer än hundra år.
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Hotel Pr ovence

VARMT VÄLKOMMEN
TILL HOTEL PROVENCE
ETT MINDRE

HOTELL MED

MYCKET SJÄL OCH HJÄRTA
SAMT EN DOFT AV PROVENCE
.. . ......... DIT DU VILL ÅTERVÄNDA!

Möllelägevägen 6
26042 Mölle
Tel +46 42 353930
www.hotelprovence.se
1nfo@hotelprovence.se
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... geotekniker ...
Vid grävning för ett nytt staket i
trädgården hemma i Mölle en gång
stötte han emot en stenrad, som han
sedan kunde fö lja i en rektangel
- grunden till det gamla huset från
1900! Fadern fick ur minnet berätta
om huset och Hans-Otto tecknade
det framför sig och kunde rita upp
en planskiss. l senare skede av livet
när Hans-Otto kommit i kontakt
med Petter Lundhs fotografier fick
han också fram bilder där det gamla
huset fanns med och - han kunde
konstatera att faderns minnesb ild
var tämligen exakt.
Intresset för hembygden väcktes på
allvar 1952 när han fick ett exemplar
av Hembygdsföreningens årsskrift
Kullabygd , som hans mor köpt hos
Annie i Isaac Swens affär. Femton
år senare började han publ icera sina
egna efterforskn ingar i samma skrift.
Sedan dess har det blivit åtski ll iga
bidrag om Möll e och Ku ll aberg,
men även om annat.

Det har varit mycket sjöfolk i släkten
Pyk. Det låg nära ti ll hands att gå till
sjöss även för Hans-Otto. Pappa Otto
hade seglat skeppare hela sitt liv och
legat ute under kriget. Han hade ti ll
och med blivit kapad av tyska flottan
och legat tre månader i Königsberg
(nuvarande Kaliningrad) innan han
släpptes med fartyg och besättning.
Men för sonen Hans-Otto önskade
han något annat, något bättre. "Du
ska inte ha det så besvärligt som jag
har haft det", sa pappan bestämt.
Det här
var under
krigets
sista år när
Hans-Otto
hä lsade på
fadern i
Limharnn
där han
låg med
sin båt.
Han fick
tips om

Kockums och dit kom han som ritare
och fick på så sätt ändå ett arbete i
kontakt med sjön. Kockums byggde
under hela kriget på förkrigsorder.
Eftersom inget kunde levereras fylldes hela Malmös hamnbassäng av
nybyggen. Men arbetslivet startade
i Mölle, som bilreparatör hos Egon
Johansson , för tolv kronor i veckan.
För att komma vidare i karriären blev
det teknisk utbildning i Hässleholm.
Det gav möjlighet att komma till
Skånska Cementgjuteriet, där silos
för Irak blev en av ritningsuppgiftema. Så småningom beslöt företaget
att man skulle starta en egen geoteknisk avdelning, som skulle göra
företagets markundersökningar.
Hans-Otto fick chansen att vara med
om att bygga upp avdelningen. I den
rollen blev senare ett av hans uppdrag
att göra markundersökningarna inför
byggnationen på Gylleröd.
... fortsättning på nästa sida

Restaurant Therese

VARMT VÄLKOMMEN TILL
RESTAURANTTHERESE
SOM BJUDE R P Å EN VARIERAD MENY ALLTEFTER
VAD V ÅR KOCK OCH KRÖGARPARET INSPIRERAS AV.
UTVALDA VINER OCH ÖLSORTER FÖRHÖJER SMAKEN

Möllelägevägen 6
26042 Mölle
Tel +46 42 353930

www.hotelprovence.se
info@hotelprovence.se
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... idrottsman ...
Hans-Ottos idrottskarriär inom friidrotten fick aldrig krönas med en
finnkamp, men det va r så nära det
kunde bli i 110 meter häck. Grunden
till det hela lades på Sergeantens
åker. Här hade Hans-Otto och en
kamrat grävt en hoppgrop. Sanden
bar man i en jutesäck bak på cykeln
från vägen vid Mölle mosse som
hade jämnats med fin sand. Många
vändor behövdes innan hoppgropen
blev fin, men vägen återtog sitt
gropiga skick.
I en tidning läste Hans-Otto om
häcklöpning och vad som behövdes.
Från "timmerladan" i Nyhamnsläge
beställdes det nödvändiga virket och
så snickrades tio häckar ihop som
användes på rakan vid Slåttervägen.
är de inte användes gömdes de
undan i ett buskage.
Men också tiokamp lockade. En
tiokamp avgörs under två dagar. Sin
första tävling gjorde han i Hasslarp
i 18- 19-årsåldem. Till tävlingen cyklade han fram och tillbaka båda
dagarna. Någon ytterligare uppvärmning behövdes inte. Han kom tvåa.
Så småningo m, när han hamnat i
Malmö blev MAi hans klubb. Det
blev sju DM-titlar som aktiv och
karriären avslutades som uppskattad
ledare.

... och prisbelönt skribent

Forskningen har givit en hel del
rent påtagliga resultat. Han har sett
till att skansarna har skyltats upp,
att inskriptionen på Mågeha llen
förtydligats och uttytts, att kåserna
i Tångnean inte tilläts försvinna
när massorna skulle dumpas från
va-utbyggnaden, att Petter Lundhs
glasplåtar kopierats och arkiverats,
att vi fått en minnessten över förlista
sjömän från bygden och att IS Kullen
fått en turistkaita med de äldre
platsernas benämningar.
Under kriget deltog han i allt: Dessutom har Hans-Otto lett guidade
Riksmarschen, Rikscyklingen, Riks- grottvandringar, hållit mängder av
orienteringen, Folklandskamp mot föredrag och både tagit och samlat
Finland, Skidåkning i Fädrens spår. alla möjliga fotografier, vilka nu tackHan tog simborgarmärken och fri - samt finns i byföreningens arkiv.
idrottsmärken . Han åtog sig till och Och sist men inte minst producerat
med att vara föråkare på skid-SM sig i skrift med mängder av artiklar
under ett besök i Hudiksvall och i Kullabygd, i HD, i jubileumsboken
deltog dessutom där i en nybörjar- Mölle 500 år och i Möllekuriren. I
tävling i backhoppning. En skåning släktforskningssammanhang har han
i snön var på den tiden så exotiskt att varit en av de sex som ligger bakom
det omnämndes i lokaltidningen.
den nyligen utgivna första delen om
På hemmaplan engagerade han sig Kullasläkten, ett mastodontverk som
också för modellflyg i klubbtävlingar ska bli sex delar.
som på den tiden fanns i nästan varje Som grund för allt detta ligger djupby. Med tanke på allt som fångade dykningar i alla arkiv som finns och
hans intresse är det lite underligt har något att ge, från Krapperup till
att det aldrig bli vit någon golf länsantikvarien, kyrkböcker, jordeoch aldrig någon tennis. Båda de böcker och dödböcker samt uppteckspo1terna kunde ju utövas relativt ningar av minnen från äldre Möllebor.
tidigt i Mölle.
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Höganäs kommun har uppmärksammat med sitt kulturpris, av byföreningen har han fått Möllediplomet för sina insatser. Gyllenstiernska
Krapperupsstiftelsen har vid flera
tillfällen gett vä lförtjänt stöd till
fors kningen. Det har faktiskt rört
sig om ett andra heltidsarbete som
har resulterat i det ofantliga arkivet
på den Farhultska vinden. Och ändå
har konstigt nog tiden räckt till en
egenhändig tillbyggnad av villan i
Farhult. Vissa människor ser till att
få saker gjorda. Hans-Otto är en av
dem.
Man skulle kunna tro att det känns
färdigt. Men icke. Hans-Otto har allt
material med fotografier över hela
sträckan från malen vid Nimis till
familjebadet för att göra en skrift om
Kullaberg från sjösidan.
Han vi ll fortsätta att propagera för
förbättringar av stigen runt Mölle
mosse så att rullstolsburna kan ta
sig fram och han vill även ha en
asfaltering (!), fast en röd sådan, av
stigen mot Ransvik fram till klipporna i familjebadet.
Han får något drömskt i blicken när
han talar om de gamla korsvirkeshusen som fanns i byn, men nu är
borta. Men för att få dem tillbaka
räcker nog inte ens en energi som
Hans-Ottos.
TEXT: HÅKAN LIND
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I vår välsorterade butik hittar du al lt för din båt samt kläder och skor för alla väder. Vi har märken som Henri
Lloyd, Sebago, Musta, Holebrook, Puma och mycket mycket mer.
Dessutom säljer. byter, förmedlar och finasierar vi fabriksnya och begagnade båtar. Vi är generalagent för Beneteau segelbåtar och återförsäljare av Nimbus, Storebro, Silver och Örnvik. Vi har ett fullsortiment av Yanmaroch Volvo Pentadelar Varmt välkommen önskar Daniel med personal!
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ÖPPET: månd-fred: I 0-18, lörd: I 0-1 S, info@oresundsmarin.se,
www.oresundsmarin.se

Småbåtshamnen I Bb, Höganäs, tel 042-33 99 60.

Kända märken till låga priser!
Nu har vi öppnat en ny, stor outlet. Vi har ett brett utbud
av sport- och fritidskläder samt skor, mm till dam , herr
och junior. Alltid till FANTASTISKA priser!

Sportout et

Höganäs

~~a°"'~~ ~·
' - ' arena·

::Tretorn SEBAGO'"'

MUSTd CLIQUE HOLEBROOK
PERFORMANCE

SWEDEN

Öppet mand-fred 10-19, lörd-sönd 10-17 Tel 042-400 44 70 Verkstadsgatan 11 pa Höganäs Design Outlet
Se vägbesknvning pa www.sport-outlet se
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Mölle bibliotek växer
När kommunen drog in biblioteksfilialen i Mölle fortsatte några entusiaster biblioteksrörelse. Det var en
lätt match eftersom det sedan några
år fanns en bokcirkel som lockade
många läsare. Höstens cirkel har
just dragit igång med nästan sextio
engagerade deltagare - och det finns
plats för fler.
Kärnan i verksamheten är bokcirkeln. Årets omgång är den sjunde
sedan upptakten 2003 . Varje torsdag
klockan 16-18 är biblioteket öppet.
Det är fem "bibliotekarier" som
sköter ruljangsen : Gunn Blom,
Siv Dreiwitz, Ann Lindgren, Leif
Persson och Lena Strandmark.
Besökarna kan välja mellan ett stort
antal böcker som Lena Strandmark
har valt ut. Hon köper alla böcker
hos bokhandlaren i Höganäs, som
hon har ett gott samarbete med.

Vilken roll spelar
biblioteket för deltagarna?
- Detharblivitensamlingsplats,säger
Lena. En vanlig torsdagseftern1iddag
kommer det bortåt trettio låntagare
till stationshuset. Det blir samtal om
böckerna förstås , men också om en
hel del annat.
På frågan vilken som var förra
årets populäraste bok bland cirkeldeltagarna i Mölle, svarar Lena utan
att tveka: Vi de drunknade! Boken
är skriven av den danske författaren
Carsten Jensen. Han ger liv åt sjöfararna från JErn som han följer från
artonhundratalet och framåt. "Det är
en riktig berättelse", säger hon.

som jag tror på. Men om jag ska
plocka ut ett par blir det Ängelns lek
av spanjoren Carlos Ruiz Zafön och
David Benioffs Tjuvarnas stad.
- Den senare handlar om två unga
mäns jakt på to lv ägg mitt i smäl lkalla vintern 1942 under tyskarnas
belägring av Leningrad. En ny deckarförfattare tror jag också kan bli
populär, Denise Mina, en skotska,
som har skrivit en spännande historia
från Glasgow.
TEXT: C HRISTER WALLENTIN

Vilken bok tror du blir
nummer ett i år?
- Jaa, det är inte lätt att säga. Bland
ett sjuttiotal böcker är det många

Kons tkeramiker

KERST IN T ILLBERG
Un ikt
handgjo rt & han dm ålat
stengods

042-3442 21
0707-80 20 72

Garngränd 6, 260 42 MÖLLE
För nyheter och information, välkommen in på www.kerstinti llberg.com

www.emmasrestaurang.se

Tyg i byrålådan?
Kanske har du tyger till gardiner,
kuddöverdrag eller något annat
som aldrig blev av att sy.

.,r

Låt mig hjälpa till.
Jag är utbildad sömmerska,
kan inspirera dig
även med nya tygprover
och komma med förslag.
Ring till

Inger Hammarlund
på 042-53236
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Det gröna uthuset svåraste nöten i
sommartävlingen

Trots två haltande
hundar
Karin Eriksson gav sig inte. Labradorerna Olga och
Rut fi ck hänga med under en veckas promenader för att
hitta alla grindar och annat som Möllekuriren frågade
efter i förra numrets tävling. "Jag har kommit på gator
och gränder som jag aldrig sett förut i Mölle", berättar
en glad Karin när priset överlämnas. Hundarna fick
fö lja med, men så småningom simulerade den ena en
märkbar hälta på morgonen och nästa dag var det den
andra. Men de hängde med och när det sista motivet
var funn et så gick bältan helt plötsligt över.
Det idoga letandet resulterade i alla fa ll i en förstoring
på duk av ett gammalt Möllefotografi från I 901 .
Och de rätta svaren då? Jo, de kommer här:
1. Harastolsvägen 35, 2. Norra Strandvägen 16,
3. Södra Strandvägen 8, 4. Gyllenstjemas Alle 15,
5. Fågelviksvägen 5, 6. Solviksvägen 10,
7. Fågelviksvägen 14, 8. Möllebergsstigen 1,
9. Möllelägevägen 5, 10.Bidevindsvägen 12,
11.Kullabergsvägen 51, 12. Fågelviksvägen 10,
13. Möllevångsvägen 14.

VILTSÄSONGEN ÄR HÄR
- och härliga höstblommor
HOS OSS FINNER DU
• Kött och charkuterier från älg, rådjur, fågel och
annat vilt efter tillgång. Vår viltkorv måste ni smaka.
• Besök vår nya avdelning med snittblommor. Vi
binder blommor till alla högtider och tillfällen.
• Perenner, buskar och höstens alla blommor. Även
krukor av många slag.
• Svamp, bär och grönsaker efter säsong.
• Varmrökt och gravad lax, laxpaj och la/ gratäng
från Stefan Pålsson. Mycket gott.
• Bosarps ekologiska kyckling och ekologiska ägg
från Jonstorp.

VÅRA ÖPPETTIDER ÄR
Vardagar 10-18, lördagar 10-15
och söndagar klockan 11-15
042-943 48, 070-244 88 90
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Fler gamla namn:

Brännevabblar och Blajen

I förra numret började vi att berätta om de gamla
namn och beteckningar som använts i "alla tider" här
i byn. Nu fortsätter vi med att föra vidare ytterligare
några namn som inte får glömmas bort.
Bådasjön - Bakom brandstationen, där utfyllnaden
finns nu, var förr öppet vatten. Det omgärdades av ören
och var en plats för bad och lek. Vid utbyggnaden av
avloppsnätet för fyrtio år sedan fylldes större delen
av Bådasjön med överblivna massor genom något
som då kallades "tillfällig deponering". Protesterande
röster var höga, men tystnade efter hand som man
insåg att utfyllnaden också gav ytterligare plats för
båtuppläggning.
Harastolen - Klippan, där Grand Hötel ligger, har kallats så under tillräckligt lång tid för att ingen ska veta
ordets egentliga ursprung. Det har sagts att det i klippan
finns en formation som en stol, för en "harre". Mot den
tolkningen talar de äldres uttal med långt a. Möjligen har
här funnits harar i äldre tider, innan Bökebolet började
bebyggas.

Magnusa hall - För er som inte är nordvästskåningar:
Magnusa är genitivformen av Magnus. Vill man vara
ännu mer tydlig kan man till och med säga Magnusasa
om man kommer från den här delen av landet. Magnus
i det här fallet var en gammal Möllebo som bodde med
sin Johanna i en låg länga på vänster innan man kommer
fram till Grand Hötel. Från den bergsknalle (hall), som
än i dag är tillgänglig för alla på södra sidan av Bökebolsvägen, med en vidunderlig utsikt över Mölle och hamnen, höll Magnus ett spanande öga över hamn och by.
Brännevabblar - De rödaktiga brännmaneterna menar
en gammal Möllebo med detta uttryck. Det omnämns
redan i dokumentationen från Linnes skånska resa
(1749) som en lokal benämning. Blåmaneterna kallas
dock inget annat än just blåmaneter.
Kåser - De av stenar uppbyggda små uppdragningsplatserna för båtar i strandkanten. Stenarna måste vara
av sådan storlek att sjön inte raserar kåsen, inte ens vid
"normala" stormar. De tydligaste kvarvarande exemplen
på kåser är längst inne i Tångnean (se förra numret av
Möllekuriren). Speciellt vid lågvatten syns de tydligt.
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Vännepumpstankar eller WS-arbeten,
~~- då går man till1

«osttf!!erg & Bengtsson~s AB

1

■ ~änne • Vatten • Kyla • Service • Butik■ j

. if-~~~--:-~~~~-badnun•Kakling:••
... •····· Spara inte på värmen, ······...
='...-

°',ilEo...,

spara på utgifterna! ·.\

0
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\ 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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Målarens kås - Målaren i sammanhanget är vår väl
kände konstnär Gunnar Wallentins far, Carl. Han
bodde i huset till höger när man går ut till badplatsen
vid Fågelviken. Bron i det vi idag kallar Fågelviken är
byggd på en av armarna till den kås som Carl Wallentin
en gång iordningställde. För att undanröja missförstånd:
Carl Wallentin försörjde sig som yrkesmålare, inte som
konstnär.
Den brygga som förr kallades Fågelviken, kallar vi idag
för Fågelvikens lilla brygga.
Blaj en - Östra Kullabergs sydsida är dold av en underbar
trädridå som på våren skiftar i olika gröna nyanser och
som snart ger oss en provkarta på höstens alla färger. På
några ställen går berget i dagen. Den hall eller bergknalle
som är omedelbart öster om kapellet kallas för Blajen.
Långa Ry - Den långa raksträckan vid infarten mot
Mölle som löper från avfarten mot Vattenmöllen och
fram till Ryhuset på vänster sida, där vägen gör en
skymd vänstersväng.
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Carl Wallentin samlade på egendomliga trädformationer
som han "bättrade på ". Det är alltså ingen levande orm.

Ovanligt gott om bär i höst
i Mölle med omnejd
Ja det är - och har varit - ett riktigt bärår, med
möjlighet till rika skördar för den som njuter av att
bege sig ut med korgen på äng och i skog och mark.
Vi fyller fry sen och känner oss lite rika.
Blåbär, skogshallon, smultron och björnbär kan du
ta direkt från frysen och mixa tillsammans med lite
socker och filmjölk till frukostens smoothie.
Slånbären kan bli till saft och likör efter tid i frysen.
Den mörka årstidens efterrätter, pajer och fikakakor
blir läckra, fyllda med frysens bär. Behöver man
inspiration ti ll nya spännande recept finns det
numera en uppsjö på nätet, det är bara att googla på
bäret i fråga.
Eller så kan man lita på den enkla " klassikern"
3+3+3 som alltid går hem :
Visp a 3 ägg och 3 deciliter strösocker pösigt.
Rör ner 3 deciliter vetemjöl.
Bred ut smeten i smord och bröadform.
Tryck ner äppelklyftor eller bär i smeten.
Hy vla över rikligt med kylskåp skallt smör.
Strö över pärlsocker och eventuellt flagad mandel.
Grädda i 200 grader tills kakan är gyllengul.
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(Ska du bjuda många tar du 4+4+4 eller 5+5+5 och så vidare.)
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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•

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

Öppettider
Torsdagar kl 15- 18, fredagar kl 12-18 och lördagar kl 10-16
www.brunnbybostalle.se
042-34 66 02 eller 0709-68 56 66

36

MÖLLE kuriren

Kurs för "dataovana"
Den som lämnat yrkeslivet, eller som
även under sin yrkesaktiva tid inte
hade en dator som arbetsredskap,
känner kanske viss tvekan inför att

KULLAPRAKTIKEN
Doktor

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

NYHAMNS HÄLSOCENTER
i gamla bankhuset, Nyhamnsläge

GB KROPPSKUL TUR
Gunilla Bergdahl
cert. massör

skaffa dator. Tror kanske att det är
oöverstigligt svårt att använda den.
- I höst får man en chans att prova
här i Mölle, och kanske upptäcka att
det inte är så farligt som man tror,
säger Jörgen Pedersen, ordförande i
Mölle byförening.
En kurs i datakunskap för "dataovana" ordnas i byföreningens regi.
Klas Jörgensen är kursledare. Kursen
hålls i stationshuset eller i annexet.
Innehållet i kursen kommer till stor
del att utformas efter deltagarnas
egna önskemål.
- Ordbehandling, e-post, betalning
av räkningar via Internet planerar
vi att kursen kommer att innehålla,
säger Jörgen och tillägger:
- Det är sådant som kan vara
praktiskt att kunna då man bor på en
ort där det inte finns bank och annan
service.
Intresserade kan vända sig till Klas
Jörgensen, tel. 347121 , eller Jörgen
Pedersen, tel. 0733-852258 .

Krogen på berget

0708 -32 0893 - 344876
KLASSISK MASSAGE
TAKTIL MASSAGE
ENERGI MASSAGE
FRISKVÅRDSTRÄFFAR
FÖR ;f_,AGSMASSAGE
s;i; GÅNG
~ - - - OE VERA-PRODUKTER

telefon 042-34 74 20
ImplantatFrån förlorade tänder till god tandhälsa
Allmäntandvård
Välkomna!

Nordstrand

VÄLKOMMEN TILL

rRol/ JCers;;s
Q)am- & fllerrsalon9

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

Kulla bergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71
MÖLLE kuriren
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Mölle kapell och Kapellföreningen

s~

Torsdagen den 17 september

Torsdagen den 29 oktober

14.30 Öppet hus med Mölle kapellförening i Mölle stationshus.

14.30 Öppet hus med Mölle kapellförening i Mölle stationshus.

'· tJ~

j

Torsdagen den 1 oktober
14.30 Öppet hus med Mölle kapellförening i Mölle stationshus.

Onsdagen den 7 oktober
12.00 Kyrklunch i Mölle stationshus. Efter kaffet kåserar Inge Jolfson, Höganäs, över "Polis, polis,
pensionär".

Torsdagen den 15 oktober
14.30 Öppet hus med Mölle kapellförening i Mölle stationshus.

Söndagen den 18 oktober
FOTO: ODD PERSSON

Möllekuriren har
passerat miljonen!

15 .00 Söndagsgudstjänst/Söndagsgudstjänst med dop i Mölle kapell.

Höstnurnret 2000 innehöll 8 sidor,
det nummer du just nu läser har 40
sidor. Ändå ger Möllekuriren numera ett inte föraktligt överskott
till byföreningen. Detta tack vare
den strålande utvecklingen av
annonsförsäljningen.

Sedan nuvarande redaktion tog över
rodret för Möllekuriren och annonsförsäljningen intensifierades har intäkterna ökat stadigt år för år.
l och med detta nummer, det 37:e
i ordningen, passerar vi miljonen i
Diagrammet visar
annonsintäkter. Totalt är det fjorton
utvecklingen
personer som under åren sedan 2000 från och med 200 I
varit inblandade i försäljningen, de till och med
senaste sex åren under ledning av
., , , '.,
Lena Strandmark. De första åren var
det Solveig Johansson som i stort
sett sjä lv drog lasset.

Glad i dag

•••
. . . är Arne Medin och andra
som nyttjar den lilla bryggan i
Fågel viken.
Den för året nya badstegen
av syrafast rostfritt stål
har bekostats av Höganäs
kommun, Byföreningen samt
samfälligheterna i Vita byn
och Gylleröd. Nu bör många
säsonger framåt vara säkrade.
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MÖLLE kuriren

Onsdagen den 4 november
12.00 Kyrklunch i Mölle stationshus. " Mitt liv i dikt" med kyrkoherde Michael Hoff efter kaffet.

Torsdagen den 12 november
14.30 Öppet hus med Mölle kapellförening i Mölle stationshus.

Torsdagen den 26 november
14.30 Öppet hus med Mölle kapellförening i Mölle stationshus.

Söndagen den 29 november
15.00 Adventsgudstjänst i Mölle
kapell. Brunnby Kyrkokör.

BENGTSSONS
OPTIK
HÖGANÄS

!111111111111111~

FLYGFOTOGRAFERING
Claes Hagenfeldt

042-237003

uthyres i Mölle, 50:- I kvm, frostfritt
Kontakt: 070-3771210 eller 070-5548288
email: sss.ab@telia.com

Höstens kalendarium

s~

Torsdagen den I Oseptember

Torsdagen den 8 oktober

Torsdagen den 5 november

11.00 och 14.00 på stationshuset
Konstkurs Kvinnliga konstnärer
med Per Nyström. Anmälan till Siv
Dreiwitz, 347685 . Pris 275 kronor

11.00 och 14.00 på stationshuset
Konstkurs Kvinnliga konstnärer

11.00 och 14.00 på stationshuset
Konstkurs Kvinnliga konstnärer

Onsdagen den 14 oktober

Måndagen den 9 november

14.00 Beredskapsmuseet i Djuramossa - utflykt med Kullabergs
pensionärsförening. Anmälan före
12/10 till Siv Dreiwitz, 347685

19.00 på stationshuset
Vinprovning med Kaj Zaar
Anmälan genom att sätta in 200 kr
på byföreningens plusgiro 515201-2

Söndagen den 18 oktober

Helgen den 14-15 november

Naturum Kulla berg - Tumlarna
vid Kulla berg. BarnpysseU1örna - lär
dig mer om vår lille val tumlaren. Vi
kommer även att titta med tubkikaren
efter tumlarna som simmar förbi

Naturum Kullaberg - Barnpysselhörna. Gör din egen bok om höstens alla fröer och lär dig mer om
höstens förberedelser inför vintern

Måndagen den 19 oktober

1 I .00 och 14.00 på stationshuset
Konstkurs Kvinnliga konstnärer

Onsdagen den 16 september
14.00 KuUahalvöns vingård utflykt med Kullabergs pensionärsförening. Anmälan före 2/9 till
Siv Dreiwitz, 347685

Söndagen den 20 september
I 9.00 Naturum Kullaberg - Vi lär
oss mer om fladdermöss. Under
hösten förekommer stora rörelser
bland fladdermössen och de följer
gärna kusterna. Vid Kullaberg har
vi därför möjlighet att observera
många olika arter. Med hjälp av
Rune Gere ll , en av landets skickligaste fladdermusexperter, och ett
antal ultraljudsdetektorer ska vi
försöka artbestämma de fladdermöss vi hör.

l 9.00 på stationshuset
Vinprovning med Kaj Zaar
Anmälan genom att sätta in 150 kr
på byföreningens plusgiro 515201-2

Torsdagen den 22 oktober
11.00 och 14.00 på stationshuset
Konstkurs Kvinnliga konstnärer

Torsdagen den 24 september

Onsdagen den 28 oktober

11.00 och 14.00 på stationshuset
Konstkurs Kvinnliga konstnärer

14.00 på stationshuset Tag din stol
och sitt! Månadsmöte Kullabergs
pensionärsförening. Anmälan före
26/ 10 till Siv Dreiwitz, 34 7685

Onsdagen den 30 september
14.00 på stationshuset
Från Abisko till Veberöd
Månadsmöte Kullabergs pensionärsförening. Anmälan före 28/9 till Siv
Dreiwitz, 347685

Fredagen den 2 oktober
19.00 på stationshuset
Vinprovning med Kaj Zaar
Anmälan genom att sätta in 150 kr
på byföreningens plusgiro 515201-2

NATURUMS
ÖPPETTIDER
till och med 29 november

tisdagar-söndagar 10-16

Torsdagen den 19 november

Onsdagen den 25 november
14.00 på stationshuset "Piraten"
Fritjof Nilsson - vem var han?
Månadsmöte Kullabergs pensionärsförening. Anmälan före 23/ 11 till
Siv Dreiwitz, 347685

~li

Höstens vinprovningar med
vingurun Kaj Zaar!
Fredagen den 2 oktober provar vi spanska viner med temat: Spanska
viner inte bara Rioja! Pris 150 kronor per person.
Måndagen den 19 oktober testar vi oktober månads nyutsläpp, som vi
ska leva med ett halvår framåt. Finns något prisvärt i släppet? Vi provar
tre vita och tre röda i en stationsprovning. Pris 150 kronor per person.
Säsongen avslutas måndagen den 9 nov med mousserande viner. Tema:
Är champagne al ltid bättre än andra mousserande viner?
Pris 200 kronor per person.
Vid samtliga tillfällen har vi som tidigare ett vin lotteri med fina priser!
Start kl 19.00 och i priset ingår någon enklare förtäring.
Bindande anmälan genom insättning på föreningens Plusgiro 515201-2
senast 10 dagar före respektive provning. I undantagsfall anmälan till
Lennart Lindgren på tel 347579 senast 7 dagar före provningen.
För att kunna genomföra vinprovningarna bör vi vara 30-40 deltagare.

Mö/le Byjorening
MÖLLE kuriren

39

På Kull a ha lvön ligge r guldkorn e n oc h pärlorna tätt. Bo ks kogs täc kta
kull a r, dra matiska kli ppbra nte r, vindsky dd ade pic kni cklundar och de
c harmi ga bya rn a som smyc kar ha lvön s ku st. Allt fl e r söke r sig till
de nna vackra by gd oc h på Länsbe rgs ha r vi lå ng e rfare nh e t a v
fas tig hetsförm edlin g oc h ett stort anta l intresse nte r i vårt reg is te r.
Titta in på vå r nya inspire ra nd e he msid a där vi p rese nte rar
Kull a bygd e ns c ha rmiga bya r oc h be rättar om de objekt vi ny li ge n
sålt oc h de vi ha r till försäljning. Är d et dags fö r dig att sälj a din
ögo nste n i KuLla bygd e n? Va rmt välkomm e n a tt ko nta kta oss fo r ett
förutsättnings löst möte!

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

www.lansbergs.se

