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Ur "Europeiskt skräp"
Ulf Peter Hallbergs senaste bok

Eva och Ulf Hallberg var Malmöbor, men på
somrarna var det ingenting annat än Mölle som
gälUe. Här hyrde de varje år med barnen Lena
och Peter. Tennisen här blev deras liv och många
Möllebarn har haft glädje av deras enorma
engagemang i klubben.
Pappa Ulf var konsthistoriker och framför allt
-sam/,are. Sonen Ulf Peter har i höst kommit ut med
boken ''Europeiskt skräp': som är en kärleksfull
hågkomst av fadern. Boken har fatt strå/,ande
recensioner, är full av humor och väcker många
minnen till liv for dem som genom åren träffade
Eva och Ulf.

Ulf Hallberg, svart notisbok
Eva, min älskade, jag minns
ekot under träden av vårt
klingande skratt när vi
promenerade
runt Mölle mosse
under somrarna i Mölle.

BENGTSSONS OPTIK
Köpmansgatan 11 • Höganäs • Tel: 042-33 10 76
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M/S GRIPSHOLM
" Einar Bager berättade för mig om m/s Gripsholm
i morse!", sa min pappa när vi satt bänkade vid filmjölksskålarna i Pyttebo.
"Vem sa du?", ropade min mamma.
"Einar Bager! " svarade jag.
"Jaså, morbror Kin", sa Eva, " hade han någon
fisk?"
Morbror Kin, Henrik Bagers morfar, fiskade torsk
från sin Kullasnipa varje morgon och gick sedan runt i
Mölle och gav bort fångsten till människor som på ett
el ler annat sätt motsvarade hans kulturella föreställningar.
För min pappa var det en ära att upptas i detta utvalda
sällskap av accepterade skönandar, samtidigt som det
var ett eminent problem att gåvan väckte hans hemskaste föreställningar från barndomen till liv. Hans pappa
Victors tyranni med torsktvånget framkallade vid åsynen
av den oskyldigaste och nyttigaste Kullatorsk kräkreflexer i min pappas inre, till och med om det var Einar
Bager som lossade den från ringen och sträckte fram den
glänsande fisken över muren med en hövisk gest.
"Livet är inte betjänt av fisk! ", sa min pappa inne på
Pyttebo, "fisk är skadligt både för kroppen och själen.
Roy Emerson äter aldrig fisk."
"Janne Lundquist då?", frågade jag.
"Är du tokig", sa min pappa, "det hade förstört hans
forehand."
Minma1nrnainsågattdetskullebliBiffålaLindström,
Wienerschnitzel och en hel massa husmanskost på kött
och grönsaker men aldrig fisk i hennes sommartillvaro,
eftersom Rod Laver förmodligen inte heller åt fisk.
Vi antog att min pappa hade slängt morbror Kins
torskar i tunnan bakom knuten och mycket riktigt, där
låg de döda fiskarna, konstaterade jag och min syster på
momangen. "Torskarna har Victors döda blick och stela
hållning", sa min syster, " precis som pappa säger."
"I alla fall ", sa min pappa när vi åter satt vid bordet
och Lena och jag blinkade till honom, "för att återkomma
till det väsentliga- fredagen den 25 januari 1929 rullade
tåget med Einar Bagers föräldrar Harald och Ellen ut
från Malmö station riktning Göteborg."
"Lugna dig nu", sa min mamma. "Vad var det fråga
om?"
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Peter med sina två pojkar Lenny och Julian på kafe i Paris.

Sömmerskan fru Liedholm hade sytt upp kläder
månader i förväg, detta var en världsomsegling strax
före Kruegerkraschen: Göteborg- Halifax- New YorkHaiti- Jamaica- Nassau- New York- Jamaica-Col6n- Panama-Col6n- Havanna.
"Vad hände?" sa Eva.
"Inget särskilt, utom att 'Sällskapet Sjustjärnan'
slutgiltigt formulerade sina statuter om tingens natur
och att Ellen Bager i sjösjukan fann en förklaring till
varför männens värld är ohjälpligt förstenad ."
"Vad sa du pappa?"
"Åkte de till Amerika?"
"Frihetsgudinnan är väl också förstenad, pappa?"
"Jag tycker inte det var rätt av dig att slänga fisken."
"Förlåt mig Eva, men du måste leva dig in i att min
barndom var fruktansvärd på ett sätt som inte ens Sigmund Freud kunde tänka sig."
"Jag tyckte att Victor var rätt chevaleresk."
"Chevaleresk?"
"Vad är chevaleresk, pappa?"
"Jag vet inte", sa min pappa, "jag har för mig att
man i Amerika använde uttrycket när någon försökte
spränga Frihetsgudinnan i luften för att han hatade
statyns skönhet och uttryckskraft."
"En sån som Victor va, pappa?"
Vid Betongskjulet i Göteborgs hamn såg Ellen M/s Gripsholm för första gången, dess jättelika vita sid parti med
de två skorstenarna tycktes henne som maskin större
än något hon tidigare sett. Hon rös vid tanken på att
tillbringa tolv dagar i detta fruktansvärda monsters

oljiga inre och dessutom på ett stormigt hav. Ett raskt
språng uppför trappan och hon hade den första känslan
av Amerikafärdens verklighet. I ett vimmel av eleganta
pälsar och enklaste ulstrar, moderna reshattar och en och
annan slokig sixpence, koffertar som små hus och väskor
av billigaste typ, fördes hon av människoströmmen
uppför landgången.
Hon och Harald hade en trevlig fyrbäddshytt som de
emellertid snabbt lämnade för att studera resandeströmmen. Första-, andra- och tredjeklasspassagerarna
hade efterhand embarkerat när en munter andraklasspassagerare stolt sprang över landgången skrikande:
"Jag är den siste", precis innan landgången långsamt
och majestätiskt svängdes in till kajen. De var skilda
från land, musiken spelade, serpentiner vajade för vinden, hundratals människor stod på kajen när kolossen
långsamt lade ut från land, varken de kvarvarande eller
de bortfarande på båten tröttnade på att vifta och söka
varandras blickar. Ellen följde särskilt en mamma som
från kajen betraktar sin son på däck, hon ser allvaret i
sonens uppsyn och hur han manligt strider mot de veka
känslorna.
De var fria. Hjälpångarna behövdes inte längre, Mls
Gripsholm satte fart, serpentinerna blåste i klungor ner
i vattnet. Hon tyckte att båten liknade en jätteleksak,
överhöljd av pappersgrannlåt, brokig av blommor som
det viftades med.
"Det passar en Atlantjätte", sa hon till Harald.
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Till nästa julfinns röd "champagne"
från Kullahalvöns Vingård
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Björn är inte ensam om att hoppas
på en förändring av den svenska
alkohollagstiftningen. Det finns numera ganska många "vinbönder" i
vårt land som har samma förhoppningar - att gårdsförsäljning ska
bli möjlig.Och flera vinodlingar
finns och är planerade till och med i
närheten, vid Arild två.
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Redan nu marknadsförs "Den skånska vinvägen" som pionjärernas stig.
Femton skånska vinodlare har gjort
gemensam sak för att turistande
svenskar - och gästande - ska få upp
ögonen för våra möjligheter. Men
på danska sidan har man kommit
snäppet längre. Som vi väl vet har
man ju också en annan syn på goda
drycker och framför allt en annan
lagstiftning på andra sidan sundet.

Skål för den nya, möjliga
turistattraktionen i
Kullabygden!
Björn Petersson är vår förste vinodlare i bygden som kommit i gång
med kommersiella ambitioner.
Han ser gärna framför sig hur turistbussarna om några år hittar fram
till korsvirkesgården i Bräcke. Här
tillverkas redan det vin som på
117 minuter under premiärdagen
försvann från butikshyllorna på
Systemet i Höganäs. Trots det ser
inte Björn Systembolaget som sin
främsta försäljningskanal.
Han hoppas att Sveriges riksdag ska
vara förnuftig nog att öppna möjligheter till gårdsförsäljning av egenproducerade viner. Det är här turistmöjligheterna finns. I samma länga
till gården i Bräcke där vinifieringsanläggningen finns är det meningen
att en vinbar för gästande turister ska
byggas.

Det har funnits mycket skit under
naglarna i den Peterssonska släkten.
Man har odlat i generationer. Björn
har sin bakgrund som växthusodlare.
Nu har han gett sig på friland men

På bilden syns Gunn Blom, Siv Dreiwitz, Saima Elgquist, Ginger och Stig Wallenholm
mellan några av vingårdens totalt 4 250 vinstockar under pensionärsföreningens besök.
Bland vinstockarna har också trängts gubbagolfare från M ölle och flera andra grupper.
Eftersom svensk lagstiftning kräver att mat serveras vid sådana tillfällen, har det varit
praktiskt att ordna provningar tillsammans med Mölle Krukmakeri som har bättre
köks möjligheter.
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Det är en fråga som Björn fått svara
på mer än en gång. Men egentligen
är inte iden så befängd. Att det kommer fler och fler vinproducenter i
vårt land beror på framtagning och
fortsatt förädling av olika druvor
för kallare klimat. Själva produktionen av vinet mår bara bättre i den
kyligare nordiska luften.
Franska vinproducenter söker sig
också numera allt oftare norrut över
kanalen till det kyligare England.

Möllebor har redan tagit chansen att bese vingården och smaka av den första årgångens viner.

Krogen på berget
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Hur kommer man på en så
befangd ide som att producera
vin på våra breddgrader?

Vingårds del. Det röda behöver ett
varmare odlingsklimat har Björn
konstaterat. Däremot har de vita
Solaris och Madeleine Angevine
goda förutsättningar. Och det som
Björns ögon tindrar mest för är
rosevinet som är gjort på Rondo egentligen en druva för rött vin. Den
första årgången föll väl i smaken,
allt såldes slut och den tog medalj
när de svenska vinodlarna träffades
· på Gotland för att premieras av en
utvald jury.
Årets skörd är inte klar att buteljeras
förrän till nästa sommar, men Möllekurirens utsände fick chansen att provsmaka (och spotta) redan nu. Uppriktigt sagt är jag ingen älskare av
rosevin, men jag föll direkt. 2009-an
blir en höjdare!

Eller till och med mousserande?
Mousserande vin kräver mer av tillverkaren på alla sätt: Mer tid, mer
utrustning, mer arbetsinsats under
lagringen. Kort sagt - det kostar
mycket mer att producera. Men ändå kommer en del av årets skörd att
dyka upp som mousserande vin.
Lagom till nästa jul kommer den
mousserande "Kul lachampagnen"
att släppas. Fast den far ju inte kallas
så. Det är bara mousserande vin från
Champagne i Frankrike som får använda sig av den beteckningen.

Hem till gården
Björns fru OJena är utbildad vinmakare i England men ger inte upp
sin egentliga karriär i bankvärlden.
Genom utbildningen kan hon bidra
med sitt kunnande i själva tillverkningen. Det blir lättare nu när Björn
och Olena flyttar in i gården som har
varit uthyrd ett antal år. Om det går
som de båda hoppas - om besluten
går deras väg - kommer här att
skapas nya arbetstillfällen till glädje
för bygden och för gästande turister.
TEXT & FOTO: HÅKAN LIND
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Vem bor i huset?
Visst händer det då och då att man undrar lite över ett hus man passerar? Vem som
bor där, om det har någon speciell historia, vem som är handen bakom den välskötta
trädgården och andra funderingar. Man känner igen sina grannar, och kanske goda
vänners grannar, men Mölle är faktiskt så pass stort att det inte går att hålla reda på
riktigt alla som bor här. Från läsekretsen kom uppslaget till att presentera vem som bor
i ett visst hus. Redaktionen tycker det är en trevlig ide. Vi börjar med ett lite äldre hus,
uppe på "backarna".

Bökebolsvägen 24
Huset ståtar - i likhet med flera andra gamla Möllehus
- med ett eget namn, Procida. Här bor Solveig och Göran
Johansson, och här hittar man även Mölle fotvårdsklinik,
där Solveig tar hand om Möllebornas fötter.
Huset byggdes i början av 1900-talet av sjökaptenen
Hans Hansson och hans hustru Jenny, född Bengtsson.
Hans hade under en seglats hittat ett övergivet fartyg
som låg och drev i Engelska kanalen. Fartyget hette
just Procida, efter en italiensk ö, belägen norr om Capri.
Hans fick bärgarlön för sin insats. För pengarna byggde
han ett hus till sig och Jenny och deras fyra barn. Huset
fick namn efter fartyget han bärgat. Det var ett för sin
tid mycket påkostat hus med både vattentoalett och
centralvärme. 1912 stod huset klart, nåja nästan. Det
saknades en trappa och dottern Maria Procida har berättat
att "far bar mig på en stege upp till ovanvåningen".
Jenny blev änka endast 52 år gammal. Efter Hans död
1933 hyrde hon ut fem rum på ovanvåningen till sommargäster. Själv bodde hon i Solveigs och Görans nuvarande kök. Hon odlade grönsaker i sin stora trädgård
och hennes tre söner hade som uppgift att sköta om
odlingarna.

Solveig och Göran köpte huset av Jenny Hansson och
har bott här sedan 1968. Även de har tre söner, utflugna
sedan länge. Solveig minns hur det var då familjen
började titta efter hus.
- Pojkarna var negativa. De skämde ut oss med kommentarer i alla hus vi var spekulanter på. Men när vi kom
hit rusade de upp på ovanvåningen, började välja rum
och ropade: "Det här huset tar vi!" Bröderna var helt
överens.
Och så kom det sig att Johanssons blev ägare nummer
två till det numera nästan 100-åriga huset.
- Då vi flyttade in fick vi "ärva" en sommargäst, nämligen konstnären Gurli Wallberg, som återkom under flera
år, berättar Solveig.
Ovan poserar sjökapten Hans Hansson stolt med lilla Maria Procida i famnen.
Till vänster Jenny och Hans Hansson .
Varmt tack till Lise Håkansson, som varit vänlig att låna ut sina föräldrars album.
Jenny och Hans Hansson var Lisesfannor och farfar.
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Ett ännu äldre hus är det som har adress

Det nyaste huset av dessa tre återfinns på

Gyllenstiernas Alle 9

Garngränd 1

I Hömstugan på tomten mellan Fågelviksvägen och
Gyllenstiernas Alle bor Siv Dreiwitz. Här hade Kullabergs Natur tidigare sitt kontor. Det passade ju bra
eftersom Erik Jönsson, som ägde huset och bodde
där med hustru Rut och deras tre söner, var kamrer i
företaget. Han hade sitt kontor innanför den blå dörr
som vetter mot Gyllenstiernas Alle. När sonen Arne
Jönsson efterträdde sin far flyttade han så småningom
upp kontoret på ovanvåningen. Där finns några sovrum
och det som är vänt mot Gyllenstiemas Alle kallas än
idag "Pågarummet". Det fick sitt namn eftersom två av
pojkarna Jönsson använde rummet som sovrum.

Där huserar Jan-Erik och Stina Persson, numera ensamma efter att de tre sönerna flugit ut. I början av sitt gemensamma liv var de bosatta i Stinas hemstad Helsingborg med sina två äldsta pojkar. De trivdes bra där
och uppskattade den service som fanns på nära håll.
Men Jan-Erik, som tillbringat mycket tid i Mölle och
Kullabygden under sin uppväxttid, hade ändå en viss
... fortsättning på nästa sida

Siv Dreiwitz berättar att huset har byggts till i flera
omgångar. Den äldsta delen är från slutet av 1800-talet
och den sannolikt sista tillbyggnaden är verandan. När
Siv och hennes familj övertagit huset hittade de en
tidning från 1935 under korkmattan på verandan och
förmodar därför att den byggdes ungefär vid den tiden.
Familjen Dreiwitz var släkt med Rut Jönsson och besökte
familjen Jönsson åtskilliga gånger under åren.
- Arnes mamma var en så otroligt gästfri, vän lig och
trevlig kvinna, berättar Siv.
När Siv och hennes familj blev tillfrågade om de
skulle vara intresserade av att köpa huset blev de först
förvånade, men också glatt överraskade.
- Vi tyckte mycket om Hörnstugan och hade ofta drömt
"tänk om . .... "
Glädjen var därför stor när det 1982 blev möjligt att
köpa huset som först fungerade som sommarhus. Sedan
1985 bor Siv här permanent och har sin familj kvar i
Stockholm.

TEXT & FOTO : INGRID S. ERIKSSON
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... fortsättning från föregående sida

längtan hit. Familjen var också aktiv
inom Friluftsfrämjandet i Kullabygden, som på den tiden höll till
i gamla Gyllerödsskolan. Jan-Erik
jobbade inom byggbranschen och
hade kontakter med Skanska, som
byggde Gyllerödshusen. De köpte
sitt hus och flyttade in den 17
oktober 1975.
- Då var endast bottenvåningen inredd. Vi var unga och ville gärna
inreda själva. Husens exteriör, materialval, växter med mera var ju
väldigt styrda, så det var skönt att
kunna bestämma helt själva inomhus
åtminstone, säger Stina.

- Då vi var nyinflyttade kom det
busslaster med arkitektstuderande
och kommunfolk som ville se och
ta intryck av det här nya bostadsområdet. Det var mycket trafik i
början, erinrar sig Jan-Erik.
Då var buskar och träd ganska blygsamma i storlek och nyfikna besökare
kunde fritt spana in i trädgårdarna.
Numera får växtligheten snarare
hållas tillbaka och hos Perssons syns
Jan-Eriks gröna fingrar bland annat
i den välvårdade häcken, rosorna
och lavendeln som pryder husets
framsida.

Gyllerödsområdet ansågs väldigt
annorlunda på sin tid. Till exempel
är husen sinnrikt placerade på sina
respektive tomter, och de tre grundmodellerna har varierats på många
olika sätt. I början av 1970-talet
var detta något nytt och väckte stort
intresse.

Apropå hus,
bara några rader om
"Det vackra huset i Möllebergsbacken - om 150 år av turism
vid Kullabergs fot"
Så heter Erik Magnussons bok som
kommer ut i början av december.
Drygt 400 bilder finns med på 296
sidor.
Erik äger numera en bostadsrätt
i Mölleberg. Iden till boken fick
Erik när Kjell Grebakk gav honom
307 gulnade brev som kommit ur
väggarna när Konstnärs gården, det
vill säga anrika Hotell Mölleberg,
byggdes om till bostadsrätter. Det
gav impulsen till en omfattande
forskning om turismen i Mölle,
inte bara Mölleberg alltså.

100 års gästfrihet 1909-2009
Nyårsfest 31 december. Boka nu!
Seaside öppet torsdag till söndag:
10-rätters a 100:- året ut.
Tel. 042-362230
Besök vår hemsida för mer information: www.grand-molle.se
Se också www.kullen.se
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En ung Mölledam kände sig opasslig
och gick till doktorn. Hon blev noggrant
undersökt och sedan tillfrågad om sitt
civilstånd.
- Jag är inte gift, blev svaret.
- Nä, men du kanske har en fästman, frågade
läkaren.
- Nej, verkligen inte, svarade tösen.
- Nähä, men en manlig bekant! försökte
doktorn igen.
- Nej , jag umgås bara med kvinnor, blev
svaret denna gång.
Läkaren gick då och ställde sig att titta ut
genom fönstret. Han stod där och tittade utan
att säga något. Minuterna gick och den unga
damen blev lite otålig och frågade vad han
höll på med?
- Jo, svarade han dröjande: Förra gången
detta hände var jag inte med. Då gick det
upp en stjärna i öster och det vill jag inte
missa!

FÄRSK FISK, RÖKT FISK,
SKALDJUR, INLÄGGNINGAR

Konstkeramiker

KERSTIN TILLBERG
Unikt
handgjort & handmålat
stengods
Garngränd 6, 260 42 MÖLLE
Öppet 13 - 15
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Keramikgatan 2 i Höganäs
TEL. 042-33 13 32

För nyheter och information, välkommen in på www.kerstintillberg.com

SATSA PÅ
EN GODJUL
-ORDNA
JULBORDET
IVAR BUTIK.

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

BRYGGAN
BAR I RESTAURANG I KONFERENS

BUTIK BRYGGAN, SMÅBÅTSHAMNEN 16 B , SE-263 39 HÖGANÄS. Tel 042-340 360 . www.hoganasbrygga.se
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Renhållarna.
Det är en klar höstmorgon, men ännu
är det en timme innan solen ska gå
upp. Klockan är kvart över sex och jag
/ryser lite grann där j ag står i mörkret
intill stationshuset. Några minuter
senare hör jag en lastbil närma
sig, och jag förstår att det nog är
renhållarna, på väg till Mölle for den
reguljära torsdagstömningen. Prick
06.20 rullar bilen in på stationsplan
- precis som vi har gjort upp.

I förarhytten sitter Mats Berggård och
föraren , Jan Olofsson. Det är varmt
och skönt i kupen, det lyser från
en massa lampor och signaler. Jag
hinner tänka att det verkar ombonat
och mysigt innan Janne lägger i
ettan, ger gas och kör iväg upp mot
Kullabergsvägen och dagens första
soptunna. "Mats åker där bak, så du
kan sitta kvar", säger Janne.
Janne och Mats har hand om renhållningen i halva Mölle, den övre
delen. De tar alla sopkärl i Kullabergsbacken, på Bökebolet, ned mot
Solviken och längs vägarna kring
SCA-anläggningen.
Deras kolleger, Tommy Hallengren
och Christer Hedlund, kör gatorna
runt hamnen, Vita byn och Gylleröd.
Den femte renhållaren är Jan Ottosson
som samlar upp trädgårdsavfallet.
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Och på somrarna proppar parkerade
bilar ti ll många av de smala gatorna,
så då måste vi improvisera."

Mats Berggård och Jan Olofsson

Janne bor i Mölle och har haft samma jobb i tjugofem år. "Mats har
bara varit med i sex år, så han är rena
nybörjaren", säger Janne med ett
leende. De har jobbat ihop alltsedan
Mats anställdes i kommunen.

Starta-stanna-tömma .. .
och så samma sak igen, och igen.
Låter det monotont och ryckigt? Jag
tänkte det - innan. Men starterna
och stoppen känns knappt. Janne
och Mats turas om bakom ratten,
och de kör det tunga fordonet lika
mjukt som om de var på utfärd med
familjen.
Och inte verkar jobbet vara monotont
heller. "Den ena gången är inte den
andra lik", säger Mats. "På vintern
kan det vara så halt i backarna att vi
får göra vårt yttersta för att ta oss runt.

Efter någon timme når vi fram ti ll
sopstationen utanför Grand Hötel.
Det är flera stora, tunga kärl som
ska tömmas. Janne och Mats hjälps
åt att dra fram tunnorna till bilen.
Behållarna far upp i luften och töms
på ett kick.
Janne berättar att det var en stor förändring när kommunen lämnade
systemet med papperssäckar och
veckotömning och gick över till
plastkärl och tömning varannan
vecka. "Jobbet sliter inte lika mycket
på kroppen som på den tiden", säger
han. Och Mats gillar sitt arbete, inte
minst därför att det är fysiskt. "Det
är en förmån att få röra på sig och
vara ute så mycket som vi är", säger
han.

Puddingarna är inte trevliga
Plastkärlen har inneburit att sophanteringen blivit renare och snyggare,
det är de överens om. "Men när det
gäller lukten har det gått åt fel håll",
säger Janne. "På somrarna börjar
matavfallet lukta efter några dagar,
och efter fjorton dagar kan det vara
riktigt äckligt. Dom vita maskarna
- puddingarna - är väl inte farliga,
men dom är inte särskilt trevliga."

Solviksvägen ligger ganska tidigt
på rutten. Det är en härlig syn att
sitta i förarhytten och ha husen och
naturen framför sig. I fonden vaknar
Öresund i gryningsljuset. I slutet av
vägen är det stopp. Vändplatsen är
minimal, så jag förstår inte hur den
stora lastbilen ska kunna vända.
"Så här års är det svårt, men det går.
Då är det värre när det är isgata och
hjulen bara snurrar", säger Mats.
Efter Solviksvägen bär det uppåt
igen. Strax före högersvängen in
på Barakullsvägen ser Mats att det
är problem, så han saktar in. Ett
par parkerade bilar gör det svårt
att komma runt hörnet. Janne visar
vägen och kollar att lastbilen inte tar
i någon stolpe eller går på staketet.
Mats trycker lätt på gasen, bromsar,
kör lite framåt och bakåt. Efter flera
försök ger de upp, det är för trångt.
Mats backar tillbaka minst femtio
meter och kör helt sonika en annan
väg till den tunna som ska tömmas.
För tömmas ska den.
När jag har varit med några timmar
- ömsom inne i den ombonade
hytten och ömsom ute på gatan eller
på fotsteget där bak - inser jag att
tömmandet går i en rasande fart,
fast det inte märks i förstone. Janne

och Mats arbetar som siamesiska
tvillingar, deras rörelser är samstämda och väl avvägda. De håller hela
tiden nära kontakt med varandra
via backspeglarna och tv-skärmen
intill förarplatsen. Bakpå bilen finns
en signal som lastaren trycker på när
det är dags att köra vidare. De arbetar
med ett lugnt flyt som påminner om
vältränade idrottsmän.

Kollar sophämtarna vad
som är i kärlen?

som består av nio man inklusive Kaj
Ling, chefen. Varje morgon strax
efter halv sex träffas alla renhållare
på gatukontorets förråd , umgås en
stund och går sedan ut och gör klart
bilarna.
Efter dagens pass - när det ännu är
tidig eftermiddag och kontorsfolket
börjar komma upp i varv - samlas
renhållarna för att varva ned: fika,
duscha, basta och byta om. Janne
och Mats brukar också spela pingis
en stund innan de går för dagen.

Javisst, det ingår i rutinen att slå upp
locket och kika innan tunnan vänds
***
in i bilen. De flesta kunderna har Det har snart gått tre timmar sedan
ett delat kärl där den ena delen är jag hoppade upp i sopbilens föraravsedd för organiskt avfall och den hytt. Jag har sett hur Janne och Mats
arbetar, och jag har fått inblick i
andra för restavfall.
något
som jag inte visste så mycket
"Mölleborna är duktiga på att sortera", säger Mats. "Det händer gan- om. Strax är de klara i Mölle och ska
ska sällan att vi hittar plast och plåt vidare till Viken. De är inte färdiga
eller nåt annat som inte ska finnas förrän bilens lastutrymme är fullt,
och då rymmer det sju ton sopor.
bland det organiska avfallet."
När de ser sådant rättar de till felet Av dessa är ungefär en tredjedel
och klistrar en påminnelselapp organiskt avfall medan resten är ...
på locket. I grova fall lämnar de just det, restavfall.
tunnan otömd och tar kontakt med När sopbilen är fullastad kör renhållarna till återvinningen i Filborna
fastighetsägaren.
utanför Helsingborg. Där tippar de
Efter hand går det upp för mig att
ut restavfallet på "plattan", och en
Janne och Mats stortrivs med jobbet.
man ser till att ta bort grova saker
De tycker att det är fritt och självsom gamla cyklar och däck.
ständigt. Och det är ett bra gäng
.. .fortsättning på nästa sida
MÖLLE kuriren
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.. .fortsättningfrånföregående sida
Sedan lastas det på långtradare, körs till
Malmö och bränns upp. Det organiska avfallet
däremot tas om hand i Filborna och används i
framställningen av biogas.
Något som Janne och Mats verkar sakna lite
grann är kontakten med kunderna. Det är numera
inte så ofta som de pratar med människor längs
härntningstraden. I takt med att sophanteringen
har blivit rationellare har utrymmet för personlig
kontakt minskat. "Det är som i vården", säger
Mats.
Kontakterna mellan renhållningen och
de enskilda kunderna i Mölle går ofta via
kundservice i Höganäs. Där finns Maria
Back, Cecilia Hagblom och Ingrid Larsson
som svarar på frågor om hur man sorterar,
vilka hämtningsdagar som gäller för olika
slags avfall, vad respektive tjänst kostar med
mera. Hos dem kan man också beställa extra
hämtning. De nås på 042-33 75 00 eller via
e-post kundservice.tekniska@hoganas.se.

TEXT & FOTO : CHRISTER WALLE NTI N

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

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

Valvet Mäklarfirma
Bygatan 21, Viken
Fågelsångsgatan 4, Helsingborg
042-121616
valvet@valvet.se
valvet.se
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På Öresunds Marin hittar du julklappar till alla dina nära
och kära. I vår välsorterade butik i Höganäs hamn hittar
du allt fö r din båt samt kläder och skor för alla väder.
Vi har märken som Hen ri Lloyd, Holebrook, Sebago,
Musto och mycket mer.
Så vill du ge bort en varm jacka i julklapp eller fynda
bland ett stort utbud av båtprodukter - var mt välkommen in ti ll oss!
Och e n riktigt God Jul önskar Daniel med personal.

ÖPPET: månd-fred: I 0-18, lörd: I 0-14
Småbåtsham nen 18b, Höganäs. Tel 042-33 99 60

info@oresundsmarin.se, www.oresundsmarin.se!
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MÖLLEkuriren frågar: Brukar du ha julgran? Inom

Mona Nordin
- Ja, granen spelar ju en central roll i vår västerländska tradition. Både i mitt föräldrahem och härhemma har vi haft gran
de allra flesta jular. Det brukar vara en vanlig gran, som vi har
inomhus. Vi hänger upp det pyntet som följt med genom åren.
Både saker vi köpt for att de är vackra och sådant vi behållit av
nostalgiska skäl.

Cecilia Olofsson
- Ja det har vi . Julgranen betyder väldigt mycket i
vår familj. Den väljs med omsorg och vi tar god tid
på oss för att hitta den vi gillar bäst. Ibland är det en
ädelgran, andra gånger en vanlig. Vi har alltid stjärna
i toppen och svenska flaggor. Vi tar in den omkring
Lucia,för att få njuta av den redan innan julen.

afekenstam
MÄKLARBYRÅ

www.ekenstam.se
042-12 33 30
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hus eller utomhus? Kungsgran eller "vanlig"gran?

- Nej det har vi
inte . Vi åker till
Thailand över julen. Men även där
finns det julgranar
att titta på .

- Ja vi har julgran inomhus. Jag föredrar Kungsgranen därför att den barrar mindre. Det är viktigt med dekorationerna,
även om de varierar år från år. Men det är alltid något med
glitter, silver eller guld. En liten matta under granen har vi
alltid. För tomten att lägga julklapparna på .

TEXT & FOTO : INGRID S. ERI KSSON

Namnet kungsgran eller kungagran, Abies nordmannia, härstammar fran en PR-kupp utförd av en jägmästare på Domänverket. Affärsiden var att skapa plantager av en ny typ av julgran som skulle kunna säljas
till ett väsentligt högre pris än de vanliga rödgranarna,
Picea abies.
Ables nordmannia är som namnet visar Inte ens nära
släkt med vanlig gran utan tillhör en grupp som brukar
kallas ädelgran eller vitgran. Ablessläktet utmärker sig
genom att ha platta glansiga barr med vltgra undersida. Barren sitter mer vägrätt ordnat än den vanliga
granens. Den mest signifikanta skillnaden mellan
släktena är att Abiesarterna har upprättstäende kottar,
medan vär vanliga skogsgrans kottar ju hänger nedät
fran grenarna. Som julgran är den behaglig eftersom den inte avsöndrar de terpener som vanlig gran
har och som är till nackdel för övriga växter i huset.
Den behäller ocksä barren längre varför den ofta Inte
hinner skräpa ned innan tjugondag knut, dä den ju
dansas ut.

Bengt Göransson
- Vi har alltid gran,från egen odling till och med . Det är
en vanlig gran som vi placerar utomhus. Inga inomhusgranar för oss . Vi har alltid ljus i granen och i år känns
det extra trevligt att lysa upp vår nybyggnad på tomten.

Domänverket odlade pä 1970-talet upp plantager
med kungsgran och ville sedan försäkra sig om god
efterfragan. I slutet av 70-talet var de första granarna
leveransfärdiga och jägmästaren arrangerade med
hovet en gäva till kung earl-Gustav i form av en särdeles välvuxen gran. Kungen lät sig villigt fotograferas
med den vackra granen varvid dopet var förrättat och
granen fick sitt namn. Marknadsföringen var effektiv
- och efterfragan steg dramatiskt.
ANDERS KJELLNER

MÖLLE kuriren

15

RÖDE ORM

Välkommen
till

Atelje

emt
Galleri Annexet, Mölle
Tavlor och skulpturer

Är jag där är det bara att komma in
annars
ring gärna 073-0785954
så kommer jag.

OCH KOCKENHUS
"Det tog sin tid, men nu har han pissat färdigt ", sade Toke efter
att i envig ha dräpt den man som gjorde anspråk på Rödtunga,
hans goda svärd. De båda kämparna hade enats om att gå ut
tillsammans för att lätta på trycket och samtidigt göra upp.
Platsen var kung Haralds hov, där man drack jul.
Orms bedrift vid samma tillfälle var att avsluta sin envig inför
Haralds tron med att skilja sin kombattants huvud f rån dess
kropp varvid huvudet trillade i et t ölfat.

Lillemor Löfgren
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Sjöbutiken

Modellbåtar & m aritim i11red11illg

Butik: Småbåtshamnen, Höganäs
Mån-fre: 11-18 Lärd: 10-15
Webbshop: www.sjobutiken.se
Telefon: 042 - 34 31 80
E-post: info@sjobutiken.se
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"So manY. books,
so little time''
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Det mustiga språket i "Röde Orm" är som en blodkorv
med timjan. Kärvt, manligt och osentimentalt. Då kung
Harald fick dödsbud om sin dotter konstaterade han
torrt att "ungt folk har lättare att dö än gammalt" och
erbjöd budbäraren, svärsonen, en annan dotter.
Från början var Frans G Bengtssons ide att skriva
om den blåtandade drotten, men han vi lle skriva en
roman, vilket inte vikingakungens bedrifter räckte
till. Så hittade han Almansur, den mäktige ka lifen
av nuvarande Spanien och vävde samman de båda
namnkunniga härskarna med en väv av vikingafärder,
plundringar, munkar, galärskepp, vackra slavinnor
och ond bråd död. Harald blåtand och Almansur
är historiska personer men resten av figurerna är
påhittade.
Resultatet vet vi, romanen som utkom 1942, är
tyngd av utmärkelser, har översatts till många språk,
filmats och ti ll och med blivit en utmärkt seriebok av
tecknaren Charlie Christensen så sent som 2004.
Kullabygden kan skryta med att utgöra hemmiljön för
Orm. Krok seglade " upp om Kullen", där han och hans
män gick iland för att proviantera, eller rättare sagt,
stjäla de feta fåren från Orms fader Toste. Orm, då en
yngling, försökte hjälmlös försvara boskapen, men fick
en kyss av Kroks yxa och fördes avsvimmad ombord
för att ersätta den man han trots allt hann dräpa. I ett
av många äventyr som stundade blev besättningen
ga lärslavar. De hade haft stor lycka i plundring och
var på hemväg med tungt lastade skepp. Trots tappert
försvar förlorades lasten och vikingarna sattes att ro.
Under de långa månader och år som följde började
Orms skägg att växa, dock aldrig längre än till åran.
Orm brukade alltid säga att "av alla sätt att ansa skägg
höll han detta för det sämsta".

Vår bygd kan också glädja sig åt att författaren
skrev den berömda boken här. Närmare bestämt i
tomrummet på Kockenhus. Varför på Kockenhu ?
Ja, vi kan väl tillåta oss några inte allt för djärva
gissningar. Frans hustru, Gerda Fineman, var syster
till Signe Gyllenstjärna, hustru till fideikommissarien
Erik Gyllenstjäma. När Frans G så fått sin inspiration
krävdes ju en skrivarlya och vilken kan då vara
lämpligare än ett tomrum på Kockenhus.
Där kunde han från sin höga utsiktspunkt för sin
inre syn se långskeppen hotfullt närma sig Tostes
dåligt försvarade gård. Han kunde höra skramlet från
smedjan där de grova svärden och yxorna bankades
fram. Kockenhus pigors högljudda prat kunde han
transformera till Orms moder Åsas barska befallningar
till tjänstefolket. Bort måste alla bilar, tåg, traktorer
och andra moderniteter. Fram steg en jungfrulig
bygd av visserligen bördiga men ändå små åkrar med
sävliga oxar och dolskt blickande trälar. I väster steg
röken sömnigt över de enkla fiskarhyddorna i Mölle.
På klipporna runt Mölle låg allsköns fisk till tork för
vinterkonsumtionen.
Det gick förstås veckor och månader mellan besök
av långskepp, men sundet var då som nu en viktig
kommu-nikationslänk för handeln med Gårdarike,
Ryssland .
Frans G Bengtsson fick många brev om Orm. Ett
kom från en elvaårig pojke som uppenbarligen tagit
till sig av vikingarnas hårda anda. Han skrev, "ölet
i kung Haralds ölfat blev väl inte fördärvat av att
Sigtryggs huvud föll i det?" ågot att betänka inför den
stundande julens gillen!
ANDERS KJELLNER
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Påfoladen
När Möllekurirenför några år sedan/rågade
Möllebor om deras favoritpromenader var det flera
som svarade fäladen utan att tveka.
Många når fäladen via stättan i slutet av Södra
Strandvägen. Andra väljer att gå över från banvallen
strax efter Gylleröd. Men några skyr fäladen när de ser
att det vimlar av kor där ute och går i stället vidare på
banvallen. Det är ett klokt val av den som inte gillar
kreatur eller har en hund med sig. Det finns alltid en
risk för att koma känner sig hotade av en hund, särskilt
när deras kalvar inte är så gamla.
Det som i dag brukar kallas för Mölle fälad sträcker sig
omkring tre kilometer från Fågelviken till Lerhamn.
ågra hundra meter in på fäladen, nära strandkanten,
ligger Själhunnadammen. Där händer det att sälar
kravlar upp för att vila och njuta av so len, kanske mer
för femtio år sedan än i dag. Kalla, snöfria vintrar åker
Gyllerödare och andra skridskor på dammen.
Arkeologerna vet inte säkert när människor började
bosätta sig i Kullabygden, men de räknar med att de
första invånarna slog sig ned i trakten under den yngre
stenåldern, för omkring sju tusen år sedan. Från början
var det ett fåtal personer och enstaka, isolerade gårdar.
Först en bit in på medeltiden, under 1300-talet, satte
befolkningsökningen fart och byar började bildas.
Mölle fälad är en rest av de vidsträckta utmarker
som på medeltiden fanns längs kusten. Marken var
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gemensam. Det var en allmänning där bönderna lät
sina djur gå och beta. Från början fanns det inga
gärdsgårdar eller andra inhägnader utan djuren kunde
röra sig fritt. Kor, hästar, grisar, får och getter var
van liga, och många av dem gick ute året om.
Anna Greta Andersson, född 1915, bor i ett hus ett
stycke upp från fäladen, på en fastighet som tidigare
ägdes av hennes morfar. ''När jag var barn hade varje
gård sin bit av fäladen och den var markerad med en
stengärdsgård. Man såg ofta kor där nere, och hästar
ibland", säger hon.
Dessa gränser gäller inte längre. Sedan l 956 är
fäladen ett naturreservat som vårdas av länsstyrelsen.
I viss mån har den gamla ordningen återkommit.
Nu är det Highland Cattle och andra kor som betar
på fäladen. Boskapen ägs av Ingemar Bengtsson
och Eva Gottberg i Brunnby. Deras djur är ett slags
statsanstäl Ida naturvårdare.
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Länsstyrelsen ser till att fäladen betas
kontinuerligt och bekostar dessutom punktvisa
insatser. "Förra hösten lät vi röja en stor del
av fäladen", säger Jörgen Nilsson som är
handläggare på naturvårdsenheten i Malmö.
"Det är nödvändigt att gå fram ganska hårt,
eftersom vi vi ll bevara fä ladens karaktär - annars
skulle buskagen bli enorma och ta över." Han
är medveten om att det kan verka för hårt:
"Direkt efteråt ser det inte roligt ut, men fort nog
återhämtar sig vegetationen", säger han.
Fäladen har bebyggelse på tre ställen. Från
Mölle räknat är det först de två så kallade
Tvillinghusen. Sedan kommer Vattenmöllan
med en samling hus och längst söderut ligger
Stentorp.

... fortsättning på nästa sida
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Det första Tvillinghuset bytte ägare för ett par år sedan.
Den tidigare innehavaren var Svea Rosenkvist som
föddes i huset 1927 och bodde där hela livet. I huset
intill bor Jan och Lisbett Sjöberg, som köpte det av
en släkting 1974. Promenadstråket går några meter
framför deras tomt, men de känner sig inte besvärade
för det. "Det är roligt att folk rör sig på fäladen. Vi har
väldigt sällan haft några problem."
För att gå förbi Tvillinghusen måste man passera
en smal, hög stätta. Och för att komma nedom
Tvillinghusvägen och vidare mot Vattenmöllan krävs
att man forcerar ett par passager som är ännu värre.
Det gillar inte Jan som tycker att myndigheterna
borde tänka på de äldre: "Jag har varit i kontakt
med länsstyrelsen flera gånger och bett dom bygga
om övergångarna, men bara i ett fall blev det någon
ändring."
Lisbett berättar att familjen har haft mycket glädje av
fäladen: utsikten förstås och promenadmöjligheterna,
och det är nära till badet! Hon tycker att det är roligt
att följa med i naturen. "En gång led vi med några
svanpar som hade kämpat och byggt bo nere på Själör,
revet nedanför vårt hus. Vattnet steg, vinden tog i och
vågorna slog mot stenarna. Bona spolades bort och
svanarna fick börja om."

TEXT & FOTO: CHRISTER WALLENTIN
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Den första gården i Vattenmöllan - efter Tvillinghusen
- består av fyra byggnader: boningslänga, stall, uthus
och loge. Gården är från mitten av 1800-talet och
brukades fram ti Il 1991 av Erik och Marie Nilsson.
Sedan ett år tillbaka bor Marie och Nisse Länsberg där.
De har tre hästar, ett antal får och två katter.
Nisse blev nyfiken på fåglar redan i tioårsåldern när
han flyttade från Stockholm till Skåne, och det intresset
har han haft sedan dess. Som Möllebo har han haft nära
till fäladen , och där har han studerat fågellivet och hur
det har förändrats.
"Strandskatan har klarat sig bäst, medan större strandpipare har försvunnit helt", berättar han. "Råkor, korpar, kråkor, skarvar och andra svarta fåglar har ökat
enormt." isse är glad för att hägern har blivit vanligare; han ser en eller två varje dag. Vintertid kommer det
fler svanar, grågäss och kanadagäss än tidigare.
"Så här på senhösten är det full fart", säger han.
"Häromdan räknade jag till 242 skarvar på Själör
och dessutom var det många havstrutar, gråtrutar,
fiskmåsar, gräsänder och bläsänder. Och tro det
eller ej, jag såg en stormfågel. Den påminner om
en fiskmås , men är mycket ovan lig."
Nisse anser inte att vandrare, turister och andra som
rör sig på fäladen innebär något problem för djur och
natur. "Jag tycker att det egentligen är rätt få som går

' här. Under någon vecka på våren - när klockgrodorna
är igång - är det fler besökare, men det är väl mest
positivt", säger han.
Enligt Nisse har nedskräpningen snarare minskat än
ökat under de senaste tio åren. "Det flyter inte iland
lika mycket skräp som förut. Det verkar som sjöfarten
har blivit ordentligare", säger han.
Nisse tycker att det är bra att koma går och betar på
fäladen . "Dom håller ordning på naturen." Nisse och
Marie har ändå märkt en nackdel med koma sedan de
kom ti ll Vattenmöllan - djuren drar med sig en massa
flugor. "Men det är det värt för att få bo så här, och vi
kanske vänj er oss så småningom."

Källor och lästips
Utöver de personer som nämns i texten har KG N ilsson och
Kri stina Jennbert bidrag it med viktig info rmation. Peter Carellis
Krapperup och det feoda la landskapet frå n 2003, liksom
Caroline och Henrik Ranbys Krapperups byggnader frå n 1998
är givande fö r den som söker upplysning om traktens histori a.
Från Ven till Hallands Väderö - naturpärlor i nordvästra
Skåne av Folke och Viri gni a Kustvall Larsson från 2008
innehåller ett kapite l om Mölle fä lad. Hasse Hansson berättar
utfö rligt om Vattenmöllan i en skri ft frå n 2003; en släkting till
författaren var arrendator i byn under 1800-talets första hälft.
I mu eet på Krapperup finn s en utställning om riktigt gamla
tider. Den visar bland annat hur landhöjningen och ökade
vattenmassor (när inlandsisen smälte) har påverkat strandnivån
där fä laden ligger.

MÖLLE kuriren
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Erik Ahlskog, Skeppets ä are
sedan två år:
- Vi har gjort stora förändringar. Först
och främst den omgjorda postavdelningen. Allt har blivit smidigare.
- En annan nyhet är en hel vägg med
stående kyldiskar. Kunderna får bättre
överblick.
- Ombyggnad av kylar och frysar har
minskat energiförbrukningen med 25 procent. Nu installerar vi värmeåtervinning
som ger en ytterligare besparing.
- Vi har vänt och vridit på gondoler,
fruktbord och glassdiskar. Det har skapat
nya ytor och en öppnare butik.
- Jag är glad att vi har fått många nya
kunder. Samtidigt stannar våra gamla
kunder kvar. Vår omsättning har ökat
markant under året. Det tar vi som ett
tecken på att vi är på rätt väg!

Fem anledningar att handla hos oss:
• Nära för er som bor i Arild, Lerhamn, Mölle, Nyhamnsläge
och Strandbaden.
• Öppet alla dagar klockan kl 9-20.
• Det går fort att handla på Skeppet. Allt är lätt att hitta.
• Alltid fräscha varor. En del av våra grönsaker levereras
av lokala odlare.
• Gör era postärenden samtidigt som ni köper
middagsmaten eller kompletterar tidigare inköp.
Öppet under jul och nyår: Julafton kl 9-14. Juldagen kl 10- 18. Annandag jul kl 10-18.
Nyårsafton kl 9-17 . Nyårsdagen kl 10-18. Övriga dagar ordinarie öppethållande.

~

Skeppet
Eleshultsvägen 13 A
042-34 40 40
erik.ahlskog@nara.ica.se
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Erland Blomqvists kaninfarm

•

~---------'
På Biskopsängen (i slutet av Bökebolsvägen) bodde
biskopen Rodhe. I huset bredvid fanns grannen, lektor
Blomqvist. Paret Blomqvist hade en son som hette
Erland. Denne Erland hade oftast vilda planer, av vilka
en del realiserades, men intresset skiftade fort.
En tid fick Erland för sig att en kaninfarm skulle byggas
upp och en öppen glänta i skogen, precis söder om
Möllemossevägen, försågs med mängder av kaninburar.
Det här var strax före kriget.
Men så småningom - vilket var ganska snart - tog intresset slut och alla kaninburarna öppnades. De små
kaninerna fick kollektiv amnesti och gav sig ut till
vildare jaktmarker.
Det är därför som det fortfarande i denna dag kan hända
att man stöter på svarta vildkaniner på fäladen eller på
berget. Om ni gör det - skänk då en tanke till Erland
Blomqvists kaninfarm.

Efter kaninfarmen hyrde Erland bl a kiosken i Mölleberg,
där han förevisade ormar för den som var intresserad.
Så småningom försvann dock Erland från byn med
en flicka vars skönhet dokumenterats genom att hon
samma år blev Helsingborgs lucia. Efter ett mellanspel i
Kristianstad där ormarna bytts mot entreprenadmaskiner
hamnade Erland på ön Dominica i Västindien, där han
köpte en nedlagd plantage som han fick att återuppstå.
Efter att en orkan ödelade alltihop 1979 återvände Erland
till Sverige, men Mölle lyckliggjordes aldrig mer. För
tolv år sedan visades en dokumentärfilm på teve om
ett äventyrligt liv, där Erland Blomqvist satt i rullstol i
Täby och drömde sig tillbaka till Dominica. Han var då
gammal men planerade för sitt paradis i Dominica.
Idag verkar dottern Singoalla som mäklare i Rosaeu ,
huvudstad i Dominica.
•
HAKAN LIND

__ir

0

Hängmörat nötkött samt griskött från egen produktion
Inför julen utökar vi vårt sortiment med sillinläggningar,
köttbullar och annat gott till julbordet.
Beställ i dag- hämta den 21 eller 22 december, se vår hemsida.
Vi ordnar maten till din bjudning! Kontakta Emma om catering, 0707-99 60 03 .
Hembakat bröd och charkvaror från egen tillverkning.

Öppettider
Torsdagar kl 15-18, fredagar kl 12-18 och lördagar kl 10-16
Extra öppet den 21-22 december, kl 12-18
www.brunnbybostalle.se

042-34 66 02 eller 0709-68 56 66
MÖLLE kuriren
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Bok, Fagus Sylvatica
JULENS ALLA BLOMMOR
- och våra häri iga råvaror
HOS OSS FINNER DU
• Julstjärnor, hyacinter, amaryllis, mossor, tall- och
granris samt många vintergröna växter. Även krukor
av olika slag.
• Besök vår nya avdelning med snittblommor. Vi
binder blommor till alla högtider och tillfällen. Vi gör
också kransar till advent och jul.
• Kött och charkuterier från älg, rådjur, fågel och
annat vilt efter tillgång. Vår viltkorv måste ni smaka .
• Svamp, bär och grönsaker efter säsong.
• Ekologiska ägg från Jonstorp.

VÅRA ÖPPETTIDER ÄR
Vardagar 10-18, lördagar 10-15,
och söndagar klockan 11-15
042-943 46, 070-244 66 90

Boken är välkänd i de södra landskapen, där den
finns i relativt sammanhållna bestånd. Det nordligaste naturligt växande bokbeståndet finns nära
Hasselfors i Närke. I Skåne har tyvärr stora områden avverkats och ersatts med den mer lönsamma
granen. Stormen Gudrun korrigerade på många
ställen detta skogens nidingsdåd och fällde de
dåligt rotfasta granarna. I dess ställen har på många
platser åter planterats bok.
Bokskogarna är ljusa och vackra under höst, vinter
och vår. När löven slår ut blir det visserligen ännu
vackrare, men samtidigt sluter sig ett tätt tak över
de stackars växter som haft oturen att gra därunder.
Vitsipporna blommar dock klokt nog innan boken
lövas och kan tillgodogöra sig vårsolen. Vårens
skira skönhet går i sommarens tunga lövsal över.
Njutbar är bokskogen alla årstider. Med hösten
kommer bokollonen i drivor till glädje för såväl ollonsvin som bofink och bergfink. Septemberdagar
ses hundratals kalasande finkar i bokskogssluttningen på väg ned mot Ransvik.
Bokträ är ett gott snickerivirke. Inte så värdefullt
som ek, men används i möbler och till golv. Bokträ
har också en utpräglat somrig användning. Nämligen som glasspinnar.

ANDERS KJELLNER
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BOKARNAS BOK
Möl leku ri rens
jultävling
Vilken bok är störst på berget?
Nu har Möllekurirens läsare åter chansen
att vinna en unik tavla med gammalt Möllemot iv.
Den här gången gäller det att ge sig ut på jakt efter
den största boken på Kullaberg, närmare bestämt
den som har störst omkrets .
Sveriges allra största bok är 6, 5 meter i omkrets .
så stort träd lär ni inte hitta, men ge er inte!
Med omkrets menar vi ett mått som tagits i
brösthöjd, det vill säga 150 cm ovan mark.
Ange var boken finns och måttet du kommit fram till.
Lägg resultatet i lådan på Bökebolsvägen 1
eller maila till hakan.l ind @presssystem .se .
Senast den 31 januari vill vi ha ditt förslag .
Glöm inte att tala om vem du är!

SÅ MÅNGA MÖLLEBOR
KAN INTE HA FEL:
- "Världens bästa Jarek"
når det gäller renoveringar,
ändringar eller tillbyggnader.
Ring 0762-281442
för en första kontakt!
JAREK KIESEL

Jag kommer från Polen, bor nu i Lerhamn
med min familj och - jag talar svenska!
M Ö LLE kuriren
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Snart kommer tomten - butiken är
full av härliga julklappar
Den nya julkatalogen gäller till och med den
24 december eller så långe lagret räcker.

LEKSAKSHUSET
Storgatan 19 i Höganäs
Telefon 042-33 24 80
Måndag- fredag kl 10- 18
Lördagar kl 10- 14
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Så långt ser man från Kullen
Den sydfranska staden Pau, varifrån vårt kungahus
stammar, har Pyreneerna ett par-tre mil söderut. Man är
van vid fuktig väderlek där. Innevånarna säger själva att
om man inte ser bergen från staden så regnar det. Och
ser man bergen betyder det bara att det ännu inte börjat
regna. Det låter som om Pau är något av Frankrikes
Örebro, lite gnällbälte alltså.

Hesselö ligger västsydväst 47 km bort. Dit kan vi se det
som befinner sig mer än I O meter över havsytan . Inte
särskilt mycket gör det nuförtiden på Hesselö. Annat var
det 1983 när danskarna gav tillstånd till provbormingar
efter olja där, trots att områdets tillhörighet var under
konflikt. Olof Palme, som då var statsminister, hävdade
att ön varit svensk sedan Roskildefreden (1658!).

Vid siktigt väder ser man ganska långt om det är berg
i bakgrunden. Men för oss som bor i strandkanten
är det intressantare att veta hur långt bort man kan se
horisonten. Sedan rätt lång tid tillbaka vet vi ju också att
det finns en sak som begränsar sikten, nämligen jordens
rundning. Ju högre upp vi befinner oss, desto längre bort
kan vi se horisonten.

Nåväl, 1984 undertecknades ett nytt avtal där Danmark
tillerkändes rätten till den lilla ön, knappt 1 km i kvadrat.
HÅKAN LIND

Från hamnen kan vi se horisonten knappt fyra sjömil
bort, 7 km. Från Kullens fyrplats kan vi se den 20 sjömil
eller 37 km.
Till Gilleleje är det drygt 11 sjömil, ganska precis 20
km. Det betyder att vi inte kan se vattenytan där från vår
egen hamn, men väl båtar och byggnader som når minst
15 meter över havet.
Till Malmö är det 81 km fågelvägen. Så långt borta kan
vi- från Kullens fyrplats - se det som sträcker sig mer än
145 meter upp i luften, dvs inte särskilt mycket. Förutom
de 60 översta meterna av pylonerna på Öresundsbrons
högdel är det egentligen bara de 50 översta meterna av
Tuming Torso som vi skulle kunna skymta från fyren
med en bra kikare. Vi måste ju också ta i beaktande att ju
längre bort vi ser något, desto mindre blir det.
Till Anhalt i nordväst är det 70 km, inte särskilt möjligt
att se från Kullen alltså.

en fröjdefulljul & ett gott nytt år
Mölle Målarna : / :
Tel/fax: +46(0)42-34 76 31
Bil: 070-334 74 94

MÖLLE kuriren
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Möllekurirens testpanel
Det är en tuff utmaning att ge sig på tio sorters glögg på en och samma vardagskväll. Men det är ju nödvändigt om man skall kunna jämföra flera sorter någorlunda rättvist. Det krävs något avdelande som bröd och ost att tugga på och rikligt
med vatten. Och framför allt krävs det ett antal oförvägna Möllebor som klarar
utmaningen. Så här efteråt kan man konstatera att gruppen tog sig an uppgiften
med synnerligt gott humör som inte blev sämre efter hand som glöggen försvann.
Tre flickor och tre pojkar hade ställt upp, nämligen Lena-Maria Nordstrand, Maria
Yieglins, Carola Hannah, lillpojken Anders lvinger, Hans Nilsson och panelens
nestor Sven Folkesson. Alla sade sig vanligtvis dricka glögg med förtjusning, även
Carola med finskt ursprung och boende i London till för kort tid sedan. Genom de
sex sammansvurnas oegennyttiga insatser i provpanelen kan Möllekurirens läsare
nu se julen an med tillförsikt. Ingen behöver känna någon oro för ett felaktigt
dryckesval i samband med den närmaste tidens glöggmingel.

Vilken styrka smakar bäst?
Det finns i princip tre varianter av
glögg: vinglögg, starkvinsglögg och
spetsad. Varianterna har stigande
alkoholstyrka från 10 via 15 till 20
procent. Bland de starkare sorterna
finns också ett antal olika smaker.

Fakta om glögg
Vi dricker 3 miljoner liter glögg om
året, nästan en hal v liter per person alltså för dem som har åldern inne .
Ordet glögg kommer från glödg, dvs
glödgat vin. År 1609 dök uttrycket
"glödgat vin" upp för första gången.
Namnet syftar på ti 11 verkn ingsmetoden ,
där en sockertopp dränktes in i konjak
och antändes , varpå smältande socker
rann ner i brygden och gav sötma åt
glöggen.
Glöggens popularitet växte under 1800taJets slut och vinhandelsfirmorna började tillverka färdigblandad glögg . Det
fanns både vinglögg och en starkare
variant som kallades cognacsglögg
eller julglögg. Man började förknippa
glöggen med julfirandet och dekorerade
etiketterna med tomtenissar som kokade
eller smakade på den rykande drycken.
Yin&Spri ts Blossa har haft ett järngrepp
om den svenska marknaden , nu med en
marknadsandel på 80 procent. Sedan
Vin&Sprit sålts till franska Pemod
Ricard har man flyttat produktionen av
glögg från Sundsvall till Danmark.
Den sista "svenska" Blossa tillverkades
i juni förra året. Blossa försöker tillfredsställa olika kundgrupper och
gör en årgångsglögg med varierande
flaskor och varierande smaker. I år
smakar den klementin .

28

MÖLLE kuriren

Vår provning inriktade sig i huvudsak på starkvinsglöggen, dvs med en
alkoholstyrka kring 15%. Vi gjorde
bara några enstaka utflykter till glögg
som inte smakar glögg (årgångsglöggen med klementinsmak), till
vinglöggen (för att konstatera om
skillnaden till starkvinsglögg är
prisvärd och nödvändig) och till
den alkoholfria ( utan att egentligen
veta varför). När vi ändå var igång
passade vi på att smaka ett Gliihwein
för att kunna beskriva skillnaden
mot vår svenska glögg om vi skulle
springa på en utlänning i jul. Ni ser
att vi lämnade ingenting åt slumpen.
Ambitionerna var höga.
Den första provningsomgången gällde att fastställa vilken styrka som är
att föredra. Panelen fick smaka blint
(utan att veta vilken som var vilken)
på fyra olika starka sorter. Man konfronterades med God Jul Glögg,
det alkoholfria alternativet, Blossas
vinglögg och Blossas starkvinsglögg
med 10 resp 15 % alkohol och dessutom en hembrygd på 22%.
Hela panelen var rörande överens i
sin uppfattning om God Jul Glögg.
Den lurade ingen. Lena-Maria frågade flera gånger om hon fick hälla ut
den. Och vem har hittat på namnet?
Ingen i panelen tvekade på styrkan i
någon av glöggmuggarna. Helt tydligt var det erfarna provare i årets
panel. Det började alltså bra.

Överst Lena-Maria Nordstrand, därunder
från vänster Anders fvinger, Maria Vieglins,
Sven Folkesson, Hans Nilsson och Carola
Hannah.

Hur stark skulle glöggen vara då?
Av testet att döma 15% eftersom
fyra av sex föredrog den. Bara
Anders och Lena-Maria la sin röst
för hembrygden. I ärlighetens namn
ska sägas att det fanns synpunkter
på smaken i hembrygden. Den var
gjord på aromatisk tinktur, vilket
fick Hans att fryna på näsan utan att
egentligen veta vad tinktur är.

dricker glögg!

Snälleröds ett säkert kort
Snälleröd ären by mitt i Skåne, i närheten
av Ljungbyhed, med gamla bränneritraditioner. 1971 tog det dock stopp och
bränneriet fick slå igen. Tjugo år senare
beslöt familjen Berntson - bosatta som de
är på Snelleröds säteri - att låta Snälleröd
ge namn åt en bäsk och en glögg . I dag
marknadsför man även akvavit under
det namnet. Möllekurirens testpanel kan
med stort lugn rekommendera glöggen
till julens rninge lpartyn. Fyra av panelens
sex deltagare hade Snälleröds på första
plats och de andra två hade den som tvåa
vid provningen, som i år gäl lde denna ärevördiga gamla dryck.
Om man ska döma av försäljningsstatistiken i landet håller man inte riktigt
med . Blossa är marknadsledande med 80
procent av marknaden och Dufvenkrooks
är tvåa med 11 procent.
lnte mycket kvar till alla de andra
märkena som finns alltså. Men i Mölle
håller man tydligen Snälleröd högst . Är
cjet kopplingen till vårt landskap som
gör det, att den åtminstone är namngiven
efter ett gammalt skånskt ångbränneri?

Vilken glögg är bäst?
I andra omgången - den viktigaste
- gällde det att avgöra vilken starkvinsglögg som är den bästa. Fyra
flaskor stod på bordet, förutom storsäljarna Blossa och Dufvenkrooks
Original även Snälleröds och Tindra.
Det finns fler i Systemets sortiment,
men det finns också gränser för de
flesta paneler.
- Nu saknas bara russinen och mandlarna, klagade Sven, totalt oförstående inför testets krav på att hålla
smaklökarna fokuserade på dryckernas många egna smaker.

Även här var testet blint, men alla
kände omedelbart igen Blossa. Problemet var bara att man inte var
överens om vilken det var. Skillnaden
bedömdes inte vara så stor mellan de
fyra, bara en stack ut från de andra:
Dufvenkrooks Original. Alla var rörande ense om att den har en egen
smak.
Pannorna rynkades, uppgiftens allvar
tyngde. Brödet och osten - och en
och annan pepparkaka - knaprades
allt mer, vattnet tömdes mellan klunkarna. Noteringar gjordes.

- Nu har jag kommit till det stadiet
att allt smakar gott, sa Sven.
- Jag tyckte ingen var riktigt god, sa
Lena-Maria. Osten var bättre.
- Det här är Blossa. Den är godast,
sa en övertygad Maria.
- Det är ändå gott med en mugg
glögg när man kommer in och är lite
ruggig, sa Hans.
- Varför har bara Anders fått en
blommig mugg, sa Lena-Maria med
något avundsjukt i rösten.
- Varför får vi inga russin och mandlar, undrade Sven en gång till.
... fortsättn ing på nästa sida
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... fortsättning från föregående sida

Trots allt blev panelen plötsligt klar
med sitt omdöme. Snälleröds avgick med en klar poängseger! Blossa
fick en röst av Maria och Anders
fascinerades av Dufvenkrooks Original.

- Jo, den smakade väl skogsbär, men
inte mer, suckade Hans, inte särskilt
imponerad av Grythyttan.
Återigen växte det fram en enad
panel: Glögg ska vara glögg och
smaka som glögg. Snälleröds stod
sig lätt mot de nya utmanarna.
Men Maria erkände att hon köper
årgångsglöggen varje år, för de fina
flaskornas skull!

Står sig nya eller andra
smaker
Panelen pustade ut, göken i köksuret saluterade så det hördes långt
ut i matsalen. Den viktigaste uppgiften var avklarad. Men ändå ville Möllekuriren veta hur den starkvinsglögg som bedömts bäst står sig
mot nya och främmande smaker.
En tredje och sista omgång återstod
alltså. Snälleröds fick stå kvar och
in korn Blossas årgångsglögg med
klementinsmak, Grythyttans Skogsglögg på enbär, lingon och blåbär
samt Gltihwein, den tyska motsvarigheten.
- Den här ska drickas kall med en isbit och på sommaren, konstaterade
en positivt överraskad Carola vid sitt
möte med klementinglöggen.

- Ja, varför inte, höll Maria med.
- Blaskig, och dåligt med kryddor
också, avfärdade Hans 'gltihweinet'
med.
Aptiten växer tydligen medan man
äter.

Panelen smuttade, smakade och
drack glögg från 79 till 118 kronor
litern (om vi bortser från God Jul
Glögg, som betingar ett överpris
av 27 kronor litern). Den segrande
Snälleröds är i det här sammanhanget
mitt i spannet med sina 100 kronor
litern. Lägg därtill att det är den enda
ekologiska glöggen i sortimentet,
vilket gör panelens val än mer glädjande. Det känns därför som Möllekuriren på det här sättet har kraftfullt
kunnat bidra ti ll en klimatsmartare
värld.

TEXT OCH FOTO : HÅKAN LIN D
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Välkomna till vår butik!
Måndag-fredag 08.00-16.30
Lördag- söndag
stängt
Ingen kan mer om värmepumpar än vi!
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Ännu fler gamla namn
Vi fortsätter enträget med gamla namn och uttryck.
Har du själv något som du tycker borde bevaras,
så hör av dig till redaktionen.

Kast och Val och Snes - gamla mängdmått för sill (och
strömming). Ett kast var fyra stycken (ett mellan varje
fingerpar) och en val var tjugo kast, det vill säga 80 sillar.
För tjugo stycken använde man företrädesvis 'snes'. Vi
har ju ändå hört till Danmark en gång i tiden.
Näringar - är det samma som fiskegam , vanligast
förekommande i "sillanäringar".
Böda garn - uttalas med kort ö och betyder att man
lagar trasiga maskor i näten.
Krapparp - I äldre tider, mycket äldre tider, kallades
Krapperup för Krapparp. Lite senare i hi storien fanns
en bondby under Krapperup och som låg alldeles norr
om trädgårdsmästarbostaden i närheten av det gam la
stathuset som finns kvar i dag. Denna by behöll namnet
Krapparp, men byn försvann i början av 1860-talet då
enskiftet slutfördes. 13 gårdar och torp revs helt sonika.
I dag finns bara en del kvar av Krapparp nr 2, ovanför
bevattn ingsdammen.
Skrotan - den lokala tippen som låg längst in mot

berget på den vångaväg som tar in från 111 :an mitt emot
Ryhuset. Det fanns en tidigare tipp, också den benämnd
'Skrotan' . Den kan man i dag ana under en dunge ute på
åkern mellan gamla skolan och banvallen.
Stuberget- Bergknallen närmast öster om och ovanför
bommarna vid infarten till Kullaberg.
Backarna - Nuvarande Mölle bestod ursprungligen av
Mölle by, Mölle läge och Bökebolet. Mölle by var två
bondgårdar, Mö lie läge var fiskarlängorna närmast havet
och Bökebolet var en gård omfattande den norra delen
väster om Kullabergsvägen. Den blev senast bebyggd,
egentligen inte förrän vid förra sekelskiftet. De som
bosatte sig här bodde "på backarna".
Lycke mosse - Bakom Rotel Elfverssons annex, nuvarande Bella Vista, fanns en mindre mosse. Förutom
romantiska roddturer (i regi av fotografLundh) användes
mossen till att ta is från. Isen kunde sedan lagras för att
täcka hotellets behov under hela sommaren. Mossen
blev så småningom igenlagd.
HÅKAN LIND

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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Mö/le i detalj ett mångårigt projekt ...
Planeringsprocessen för Mölle är en utdragen historia.
Många viljor finns inblandade, inte bara inom kommunen. Samhällsbyggnadsavdelningen på Länsstyrelsen
har haft ett öga på Höganäs kommun när det gäller
bygglov i Mölle. Man har ifrågasatt om tillbörlig hänsyn har tagits till riksintressen vid beviljande av bygglov i ett antal fall. Blir det allvar av ett sådant ifrågasättande kan länsstyrelsen t o m frånta kommunen
bygglovsmyndigheten inom särskild del av kommunen
under viss tid. Sådant vapenskrammel gav man senast
ifrån sig i början av sommaren. Det ledde så småningom
till ett möte mellan länsstyrelse och kommun i början
av oktober då kommunen kunde lugna känslorna. Enligt
våra befattningshavare blev länets ämbetsmän fullt
nöjda med den ärendehantering som föregått bes luten.
Med hjälp av utlovade prioriteringar i detaljplaneringen
vid kommunstyrelsesammanträde senast i januari 2010
inträdde vapenvila. Det är alltså då som nästa steg ska
tas i den process som säkerligen kommer att ta tre till
sex år( !). Kommunstyrelsen ger planavdelningen direktiv om den huvudsakliga inriktningen på vad man vill
åstadkomma inom ett samhälle som Mölle i vårt fall.
Planavdelningen har två gånger om året att redovisa sin
prioritering angående planarbetet för kommunstyrelsen
för beslut. Vid nästa sådant tillfälle, som med stor
sannolikhet blir i januari, ska Mölle behandlas med sin
splittring på ett lagom antal detaljplaner, kanske 6-10
mot dagens trettiotal. Efter beslut i kommunstyrelsen
kan detaljplanearbetet börja med de områden i byn som
har fått högsta prioritet.

En begränsade faktor är, som alltid, resurserna på
planavdelningen. Vår nya plachef sedan tre månader
heter Mila Sladic. Hon har övertagit rollen efter KarlAke Nilsson som tagit steget över till att arbeta enbart
med översiktsplaner. Resurserna för 20 I O är fastställda
och kommer inte att påverkas. Det innebär att Mila har
fyra handläggare i sin organisation som ska ta fram alla
de detaljplaner som finns på programmet - och det gäller
långt ifrån bara Mölle.
Vad innebär detta för eventuell kommande nybyggnation? Jo, vad anbelangar det som benämnts Mölle
Trädgård (området mellan gamla skolan och banvallen)
kan planen rimligtvis inte påbörjas förrän resterande
planer är färdiga, det vill säga tidigast om tre år. Om
inte politikerna vill - och lyckas - prioritera på annat
sätt. Den som händelsevis läste i HD om att politikerna
vill planera för ett Mölle med 1200 invånare måste nog
inse att tidningen - eller politikerna - är fel ute. Om så
många skulle vilja välja att bo permanent här behövs
det med dagens förhållanden ytterligare 300 hus, dvs
motsvarande tio Vita byn eller fyra Gy/leröd!
Det finns emellertid ett detaljplaneärende som redan
pågår i byn och som kommer att drivas parallellt med de
kommande prioriterade delarna. Det avser SCA:s område
på Sergeantens åker. Området är fullt bebyggt efter vad
nuvarande plan tillåter. SCA har inga omedelbara planer
på att förändra området, men vill uppenbarligen planera
för en framtid. En konsult ser för närvarande på detta
som kan innebära förändringar i nuvarande detaljplan.

Över 4.000 nöjda kunder!

Erika fönaterputa
0771-42 42 42
www.eriksfonsterputs.se

Vilrd 12-18, förd 10-14
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Tel 0431-120 80 • hanssonsmobler.se

•••

ochflera enskilda byggprojekt ärpå väg

Det byggs mycket i Mölle för närvarande, mer än på
länge. Det är tydligt att ROT-avdraget gjort avsedd
verkan. De tre mest uppmärksammade projekten under
senaste tid mal på, men har kommit lite olika långt.
Norra Strandvägen 68
Vid Norra Strandvägen, precis framför Villa Italien borg
(det rutiga huset), har länsrätten nyligen sanktionerat
bygglovet för det Wingårdhska "glashuset". Klagande
grannar säger sig gå vidare till kammarrätten, som är den
slutgiltiga instansen . Om kammarrätten tar upp ärendet
avgörs där om bygglovet ska gälla eller om det faller i
sin nuvarande utformning.

Corfitz väg 14
Här är ritat ännu ett modernistiskt hus, ett av dem som fått
länsstyrelsen att undra över hänsynen till riksintresset.
Här finns bygglov som vunnit laga kraft, men än så
länge har ingen byggnation påbörjats.
Bökebolsvägen 7
För ett antal år sedan avslogs bygglovsansökan på ett
stort hus på tomten, en av Mölles mest spektakulära.
Sedan dess har fastigheten sålts - två gånger till och
med. Nuvarande ägaren har sedan i våras en ny ansökan
om bygglov för fritidshus och tre radhus. Diskussioner
om ansökan pågår fortfarande med byggnadsnämndens
handläggare.
TEXT:HÅKAN LIN D
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Stil och kvalitet
Exklusiva tyger, som till exempel GP&J Baker, Parkercex,
SAHCO, Nobi lis, Sanderson, D G, Pierre Frey, med flera.
Måttbeställd sömnad av gardiner, kuddar, dukar,
hissgardiner, etcetera.
Ring eller maila och beställ tid.
Staffih
Inger Hammarlund
Ausås Mölleväg 106
262 92 Ängelholm
Tel 042-5 3236
Fax 042-53135
e-posr inger@sraffih.se

After Work
Varje fredag 17-19 serverar vi bistromeny, husets vin eller husets öl till 25% rabatt.
Klockan 19-20 dukar vi fram "Food an the Bar".

Julbord
Kom och njut av julens läckerheter i vår stämningsfulla atmosfär. Premiär 27/11.

Jul & Nyår
Välkommen att fira jul och nyår hos oss på Hotel Kullaberg.
För mer information kontakta oss eller se vår hemsida.

Söndags brunch
Välkomna till ett njutningsfullt avslut på veckan.
Varje söndag from 3/1 2010 dukar vi upp mellan 11.00 och 14.00

Varmt välkomna till oss
Simon och Lotta Tanner med personal

HOTE(, KULLABERG
Telefon 042-347000 "mailto:info@hotelkullaberg.se", www.hotelkullaberg.se
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En av de blommor vi gärna omger oss med vid juletid
är Julstjärnan . Den härstammar från Centralamerika och
Mexiko. Växten kallades länge "Poinsettia" efter USA:s
förste ambassadör till Mexiko - Joel Robert Poinsett. Den
färggranna busken - som i sin subtropiska hemtrakt i södra
Mexiko kan bli upp till fyra meter hög - gjorde stort intryck
på ambassadören som även var läkare och passionerad
botaniker. Han tog växten med hem till Staterna. Sedan
mitten av 1800-talet uppmärksammas i USA Poinsetts
dödsdag den 12 december. Man firar "Poinsettia Day" och
det är tradition att ge varandra en julstjärna.
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En legend från Aztekernas tid berättar att växten med
de lysande röda högbladen växte fram ur en tragisk
kärlekshistoria. Bloddropparna från en aztekisk gudinnas
brustna hjärta gav upphov till julstjärnan. Rött var aztekernas
heliga färg och för dem symboli serade julstjärnan renhet, den
ansågs helig och var knuten till flera tabun. Aztekerna utvann
ett rött pigment ur växtens röda högblad. Det användes till
att färga textilier samt i kosmetika. Den mjölklika saften i
Julstjärnan togs också tillvara. Genom en speciell process
omvandlades den ti ll febernedsättande medicin . I Mexiko
kallas växten " Flores de la Noche Buena", den heliga nattens
blommor.
Julstjärnan kom ti ll Europa vid ungefär samma tid som till
USA. Det var naturfilosofen Alexander von Humboldt som
tog växten med hem till Berlin där den blev katalogiserad
och fick namnet "Euphorbia pulcherrima" av grekiskans
euforbion, en buske med mjölksaft och
pulcherrima - mycket vacker.
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Det var emellertid i Kalifornien som marknadsfönngen
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Odlingarna lyckades väl och sonen Paul Jr sålde Poinsettias
som snittblomma på utvalda försä ljningsställen bland
aannat på Sunset Boulevard och Hollywood Boulevard.
Försäljningen skedde under den amerikanska julsäsongen
och blomman kom därmed att förknippas med julen.
O
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Så sent som runt 1950 hade tysk forskning lett till att man
kunde få fram julstjärnor som klarade av att stå i normal
rumstemperatur. Bruket av växten som snittblomma
upphörde och den säljs idag nästa n enbart som krukväxt.
Det är ingen slump att den översvämmar blomsterhandeln
just vid tiden strax innan jul. Växten och dess färggranna
högblad (själva blomman är den oansenliga lilla saml ingen
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Julstjärnan finns i ett I 00-tal former, storlekar och med
högblad i många färger såsom olika nyanser av rött och rosa,
samt vita och marmorerade. Det ger en nästan obegränsad
mängd möjligheter att skapa den ena dekorativa stjärnan
efter den and ra. Den har verkligen tagit plats som en del
av "julbilden" i de flesta hem. Blommans drygt I 00-åriga
karriär, som började vid Hollywoods Walk of Fame, ser ut att
kunna blomstra i kanske I 00 år till.

INGRIDS . ERIKSSON
Källor: www.ju lstjama.info, Wikipedia.org, Odla.nu
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;,------------------•www.gripen.se------------------~
Där människor möts.
Där affärer görs.

Henrik il sson
F öretagsrådg.

Lena Eliasson
Privatrådg.

Gunill a Frid lu nd
Kundrådg.

Jessica Sjövall
Kundrådg.

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

Jul och nyår - allt det
här erbjuder vi
Charkuterier, mejerivaror, bröd,
grönsaker och övriga dagligvaror
Nyrökt ål samt rökt och gravad lax
Hemlagade sillinläggningar och mycket
annat som hör till julbordet
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 hemlagade

ÖPPETTIDER I DECEMBER
Fram till julveckan har vi öppet varje lördag och söndag
kl 11-16. Fredagen den 18 december-onsdagen den 23
december har vi dagligen öppet kl 10-16. På nyårsafton
är det öppet kl 9-15. Ring gärna och bestä ll per telefon
042-34 77 74 eller 0705-13 57 09 . Det går också bra att
mejla ti ll joe .kid@telia.com .
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köttbullar.
Och glöm inte att beställa hummer, ostron
och andra delikatesser till nyårsfesten!
Välkommen önskar

Kid Johansson

Naturvårdsverket säljer fastigheter på Kullaberg
"Vi fick vetskap om försäljningen
via Helsingborgs dagblad", berättar
Jan-Eric Carlsson, ordförande i stiftelsen Kullabergsstugorna, en av de
drabbade husägarna. "Veckan efter tidningsartikeln kom ett brev från Naturvårdsverket", nämner han vidare.
Jan-Erik är liksom resten av husägarna och hyresgästerna upprörd
över Naturvårdsverkets sätt att hanteraärendet. Vädjanden omattfådelta
vid utsättningen av tomtgränserna
har lämnats obesvarade.
Reidun Nyborg, som hyrt sin
stuga i två decennier, mötte representanter för Naturvårdsverket och länsstyrelsen på sin tomt, då de synade
den för att planera avstyckningen.
Hon hade då ingen vetskap om vad
som pågick. "En oprofessionell hantering", är hennes kommentar.
Anna Kolm på Naturvårdsverket
är hand läggare av försäljningsaktiviteterna. Hon berättar att då Naturvårdsverket köpte västra Kullaberg
av Ku llabergs natur 1997 ingick ett
antal byggnader i köpet.
Av dessa ska nu sju, som idag
hyrs ut, och lika många med ägda hus
på ofri grund, säljas. Initiativet till
detta stammar från en inventering av
renoveringsbehov som länsstyrelsen
har gjort.
Länsstyrelsen förvaltar Kullaberg
på uppdrag av Naturvårdsverket.
Daniel Åberg, föreståndare för reservatet förklarar situationen så här.
Efter att utan resultat många år sökt

Huset ute vid.fyren med en hänförande utsikt över Öresund, Kattegatt och
Skälderviken är ett av de hus som skall säljas.

anslag från Naturvårdsverket till renoveringar, valde länsstyrelsen att
inventera renoveringsbehoven och
därefter låta Naturvårdsverket ta del
av utredningen. Varpå verket beslöt
att i stället för att renovera sälja
fastigheterna. De flesta aktuella hus
li gger runt Hjorthagen.
Länsstyrelsen i Skåne har tidigare
varit mycket tveksam till försäljning, berättar Daniel Åberg. Man
har velat undvika att Kullaberg blir
en "schweizerost", sönderhackad
med många småtomter. Endast tre
hus kommer att bli kvar i Naturvårdsverkets ägo, det nya naturrummet,
kiosken vid fyren och förvaltningsbyggnaden vid Hjorthagen.
De sju husägare som inte äger
sina tomter kommer att erbjudas att
köpa dem till marknadspris.

De sju hyresgästerna kommer däremot inte att ha någon förtur vid
försäljningen , utan husen kommer
att försäljas på öppna marknaden .
Hyresgäster av fritid shus saknar det
besittningsskydd som hel årsboende
hyresgäster har. Många av hyresgästerna har disponerat husen i
decennier. Risken är uppenbar att de
måste lämna sina paradis, eftersom
hu sen vid försäljning kan komma att
betinga höga priser.
Många upprörs av Naturvårdsverkets
okäns liga handläggning. Anna Kolm
hänvisar till det rege lverk som omger
försäljningen av statlig egendom.
Den omöjliggör att ge hyresgästerna
förtur, säger hon.
TEXT & FOTO : ANDERS KJELLNER

Kul/abergsstugorna som drivs som vandrarhem är hus på ofri grund. Husägarna kommer
alt erbjudas att köpa tomten av Naturvårdsverket.
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Församlingsaktiviteter i Brunnby kyrka

och Mölle kapell

'lf

5 december kl 14.00 Barnverksamhetens avslutn ing som inleds i
Brunnby kyrka med Lucia. Därefter samling i
församlingshemmet med fika, lotteri m m.
6 december kl 16.00 Brunnby Kyrkokörs traditionella adventskonsert
på Krapperup, andra föreställningen kJ 16.45

Låna en bra bok till jul!
Biblioteket har öppet
torsdagar kl. 16-18

~ IOLLE HAMN El Fil

13 december kl 14.30 Luciatåg på yhamnsgården
kl 17.00 Luciakonsert på Krapperup med Amicitia och
Caritas.
kl 19.00 Luciahögtid i Brunnby kyrka med Amicitia och
Caritas.

Under perioden fram till
och med den 31/3 2010
har Mölle Hamn ingen
fast bemanning.

20 december kl 10.00 Högmässa i Mölle kapell, Michael Hoff.
kl 16.00 Julkonsert i Brunnby kyrka med Brunnby
Kyrkokör, Caritas, Amicitia, Elinor Fryklund,
sopran Andreas Landin, baryton, Stråkkvartett,
OlofTholander, orge l, piano, Agneta Weber
Sjöholm, dirigent. Portarna öppnas kJ 15.30

kontakta någon i styrelsen .
Telefonnummer till styrelsemedlemmarna kan ni hitta på
vår hemsida www.mollehamn .se
eller på anslag vid hamnkontoret
och på ruffen .
Via hemsidan kan man också
lämna meddelanden eller skicka
mail till info@mollehamn.se.

~

23 december kl 14.30 Julbön på Nyhamnsgården, Marianne Kronholm.
Charlotta Weber Sjöho lm, sång.
24 december kl 11.00 G udstjänst vid krubban i Mölle kapell , Marianne
Kronholm, Pax, Amicitia och barngrupperna
lyfter fram figurerna i krubban i ord och ton.
Julbön
i Arilds kapell , Marianne Kronholm.
kll4.00
Suzanne Ingvaldson, flöjt.
kl 16.00 Julbön i Brunnby kyrka, Marianne Kronholm.
Suzanne lngvaldson, flöjt.
kl 23.30 Midnattsmässa i Mölle kapell , Michael Hoff.
Suzanne Ingvaldson, flöjt.

*

25 december kl 07.00 Julotta i Brunnby kyrka, Michael Hoff. Brunnby
Kyrkokör.
26 december kl 16.00 Julens sånger och psalmer i Brunnby kyrka.
Kören Ad Li bi tum, Richard Bråhed, dirigent.
27 december kl 18.00 Taizemässa i Brunnby kyrka, Marianne
Kronholm.

Vid akuta ärenden,

Flaggning
Vid önskemål om flaggning
under perioden fram till och med
den 31/3 2010, kontakta någon i
styrelsen .

Vågskydd
Höganäs kommun har reviderat
sitt förslag till vågskydd i Mölle
hamn . Sidorna föreslås bli
brädbeklädda och vinkeln i
förhållande till norra kajen
ändras från 90 grader till 80
grader. Mölle Hamn Ek För
har godkänt förslaget men
beklagligtvis så har vågsurfarna
än en gång överklagat. Nu
återstår att se vilken hållning
Länsstyrelsen intar.

31 december kl 16.00 Nyårsbön med musik i Brunnby kyrka,
Marianne Kronholm.
Piani sten Simon Danell spelar verk av Bach,
Schumann, Haydn, Debussy.
1 januari

kl 15.00 G udstjänst inför det nya året i Mölle kapell,
Michael Hoff.

6 januari

kl 16.00 Högmässa i Brunnby kyrka, Marianne
Kronholm.
~

14 februari

kl 15.00 Söndagsgudstjänst i Mölle kapell.

~

I Brunn by kyrka firas högmässa övriga söndagar som inte finns med i
ovanstående kl I 0.00. Kyrkkaffe serveras.
Helgsmålsbön i Brunnby kyrka lördagar kl 18.00 (ej 26/ 12).
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Kulla bergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71

'$

Jullunch för 40 kronor!
Den 2 december kl 12.00 hälsar Kapellföreningen
välkomna till alla som vill äta julmat.
Maten är skänkt av föreningens damer
som också står för tillagningen.
Avgiften går alltså oavkortat till kapellet.

SAVON
hud&SPA
Storgatan 66, Höganäs
(vid kyrka n), 042 - 34 33 44
www.sa vo nhudspa.se

ImplantatFrån förlorade tänder till god tandhälsa
Allmäntandvård
Välkomna!

Tanf; L e/!4,,

I och med detta nummer av
Möllekuriren drar sig Lena
Strandmark tillbaka. Hon har
varit en idog arbetare i vingården
och dragit ett tungt lass, framför
allt som ansvarig för den ständigt
växande annonsmängden.
Men hon har också varit navet i
hela administrationen,
vilket kostar på.
Lena är en av dem som genom
ideellt arbete håller igång olika
aktiviteter i byn, vare sig det
gäller Möllekuriren, biblioteket,
kapellet, midsommarfirandet,
torghandeln eller alla andra
byföreningsaktiviteter. Nu kan
vi bara hoppas att det dyker upp
någon mer som Lena, eller med
åtminstone hälften av hennes
kapacitet.

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

KULLAPRAKTIKEN
Doktor

SVEN-GÖRAN BLANCK
Centralgatan 35, Höganäs
tel 042-33 08 60
Spec. Allmän Medicin
Akutmottagning och Tidsbeställning
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På Kullahalvön ligger guldkornen och pärlorna tätt. Bokskogstäckta
kullar, dramatiska klippbranter, vindskyddade picknick.lundar och de
charmiga byarna som smyckar halvöns kust. Allt fler söker sig till
denna vackra bygd och på Länsbergs har vi lång erfarenhet av
fastighetsförmecUing och ett stort antal intressenter i vårt register.
Titta in på vår nya inspirerande hemsida där vi presenterar
Kullabygde ns charmiga byar och berättar om de objekt vi ny ligen
sålt och de vi har till försäljning. Är det dags för dig att sälja din
ögonsten i Kullabygden ? Varmt välkommen att kontakta oss för ett
förutsättningslöst möte!

_l
LÄNS BERGS
2~ ~~~ f t ~.
Småbåtshamnen 18 A 263 39 Höganäs
tel 042-33 08 09

www.lansbergs.se

