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FÖRORD TILL ANDRA UPPLAGAN'
Ursprungligen var Mölle-Kullen genom tiderna
tänkt som en strängt lokal sak, men det överraskande
stora intresse som mött den fråm snart sagt hela landet vittnar om ,att intresset för Mölle-Kullen är levande
vida omkring och det har påkallat tryckning av en
andra upplaga.
Föreliggande är ett försök att i bokform utge en
första del av det material om Mölle-Kullen och Brunnby socken s01n jag under årens lopp samlat.
Uppgifterna i boken härrör till största defon från
otryckta källor. Bl. a. har omkring 200 mantalslängder,
jordeböcker eller taxeringslängder för Brunnby genomgåtts. En viktig del intiar muntliga uppgifter upptecknade av förf. från kullabor, flera av dem födda redam
vid 1800 -talets mitt, nu borta. De kan inte nås med
vårt tack, det kan blott sägas att det varit oss angeläget, att dero,s berättelser bevarats åt efterkomm(J;IYl,de.
Jag tackar Längmanska kultur/ ond en och M ölle municipalsamhälle, som genom att anslå medel gjort det
möjligt för mig att utge detta försök. Ävenså tackar
jag professor John Granlund vid Etnologiska undersökningen, Nordisk.a museet, Stockholm, vilken stimulerat och 'Väglett mig i mitt uppteckningsarbete i Kullabygden.
Mölle och Stockholm i februari 1959.
ANDERS W. MöLLERYD.
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DE FÖRSTA TILL NAMNET KÄNDA
MöLLEBORNA
Bidrag till Mölles och Brunnbys historia

Hur långt tillbaks genom tiderna kan man följa
Mölle? Vad hette de människor som bodde i Mölle,
när denna plats först framträder i historie!1s ljus?
Hur många var det? Hur många stugor fanns det
då?
Det är frågor som varje hembygdsintresserad
möllebo gör sig. Det är synnerligen spännande att
söka svaret på dem. Det är främst två officiella
urkunder, nämligen våra jordeböcker och våra
mantalslängder, som står oss till buds när vi ger
oss ut för att finna svaren. Genom att våra bygder ursprungligen var danska sträcker sig dessa
svenska urkunder inte längre än till året för freden i Roskilde, 1658.
De gamla urkunderna är skrivna med gotisk eller
gammaltysk stil och synnerligen svårlästa. Det
fordras rätt stor övning för att bli bekant med
den. En upplaga av såväl jordeböckerna som mantalslängderna förvaras på Kammararkivet i Stock-

holm och det är med olidlig spänning man beställer fram dem och öppnar dem för att låta dem avslöja sina månghundraåriga hemligheter om de
människor, som bodde i våra bygder under avlägsna tider.
Tyvärr finner man, att dessa officiella urkunder under den första svensketiden inte är skrivna
med den utförlighet och tydlighet som man skulle
vilja önska sig.
Både jordebok och mantalslängd för år 1658 de äldsta svenska som står att få - finns på Kammararkivet. Men de lämnar inga upplysningar om
Mölle, ej heller om Arild. Dessa två fiskelägen har
inte kommit med. Vi nödgas gå ett par årtionden
fram i tiden, innan vi får det första svaret på vad
de människor, som bodde i Mölle på 1600-talet,
hette.
Däremot kan vi utläsa en hel del om "Brundby
sochn" i 1658 års längder. Vid denna tid bodde det
i socknen 81 personer, som var skyldiga att erlägga
mantalspengar - den tidens skatt. Denna siffra
sammanfaller möjligen med antalet gårdar inom
Brunnby socken. Fast stavningen är olika mot nu
igenkänner vi byarna. Där är Stubberup, Smitstorp, Fiellestorp, Ellishult, Bräckie, Ruagra, Möllehässle, Skiettekiärr, Flundrarp eller Flundorp,
Villstorp och Krapperup. Vidare finns där Kulla,
som detta år innehas av Anders Månsson, och Bogebohlet, som besittes av Måns Trullsson.
Av de olika byarna inom Brunnby socken är
Stubberup den största med nio hemman, Den
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största skattepliktiga gården ligger också inom
denna by. Bräckie kommer på andra plats; här
finns sju gårdar. Men de är inte numrerade utan
uppräknade liksom huller om buller.
Som sagt både jordeböcker och mantalslängder
tiger om Mölle och Arild. Och denna tystnad håller i sig de närmaste årtiondena. Men i början av
1680-talet har vi dem där! I jordeboken för år 1682
och i mantalslängden för år 1684 har vi de första
officiella förteckningarna över mölleborna och
arildsborna. Det är som ett befolkningsregister. Vi
får veta vad byborna heter och hur många de är.
Men innan vi tittar närmare på de två fiskelägena
ska vi ta en allmän titt på Brunnby socken, som en
lämplig bakgrund.
På 1660-talet redovisas det i Brunnby socken 39
män, 41 hustrur eller änkor, tolv vuxna söner, elva
döttrar, 17 drängar, 21 pigor, fyra gårdmän, fem
gårdkvinnor, 21 inhyses personer - det gör omkring 175 vuxna invånare.
Flera gårdar i Brunnby socken var anslagna till
"Cronans fyring" d. v. s. avkastningen, räntorna
av dem skulle användas till drift av Kullens fyr.
Först och främst var det Kullagården, vidare Bökebolet och sedan alla fyra gårdarna, som låg i
Flundrarp, och därtill nr ett i Skiättekiärr.
Med Kullagården försiggår på 1660-talet en intressant transaktion. I marginalen på längderna
vid Kullagården står flera år följande anteckning:
"Av Högvälborna fru Maria Sophia Dela Gardie
från Cronan sig tillbydt den 16 oktober 1668." Det
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låg så till att Maria Dela Gardie strax efter att
Skåne blivit svenskt köpt Krapperup tillika med en
del stenkolsfyndigheter. För att rätt kunna utnyttja dessa åstundade hon att få kontroll över
Kullens fyr och den därtill hörande Kullagården.
Hon erbjöd sig att byta Kulla till sig mot några
andra gårdar av sitt stora förråd . Bytet gick fram.
Hon fick regeringens gillande beslut den 20 oktober 1668. Även Bökebohlet kom i hennes ägo. Men
hennes ägande av de två gårdarna blev inte så
särskilt långvarigt. Under reduktionerna återgick
de till Kronan. Redan den 4 december 1685 meddelade generalguvernören Rutger von Ascheberg
till befallningsmannen i Luggude härad att bytet
med Kulla och Bögebohlet efter riksdagsbeslut
torde bli upphävt och att under väntetiden fick
skogen inte förhuggas . - Uppgifterna är hämtade
ur Ebbe Tunelds studie om Kullagården och Bökebohlet.
övergångstiden mellan danskt och svenskt med
åtföljande snapphaneoro har också satt sina spår
i Brunnbys liv. Ett bevis härpå är ett aktstycke,
som är dagundertecknat i Ängelholm den 21 april
1677.
När Carl XI sommaren 1676 drog sig tillbaka
med sin här från Skåne och upprättade sitt kvarter i Småland, fattade allmogen i Skåne det som
att svenskarna avsåg att ge upp Skåne. De tog
parti för och demonstrerade för Danmark. Genom
slaget vid Lund den 4 dec. 1676 ändrade sig läget
igen. Carl XI blev klar härskare över Skåne och d~

socknar som visat sig opålitliga utsattes för repressalier. Den svenske statsmannen Johan Gyllenstierna började i februari 1677 följd av en trupp
på några hundra man vant krigsfolk att utkräva
allvarliga trohetsförsäkringar av de opålitliga
socknarna. Han började borta vid Kristianopel och
tog socknarna en efter en genom hela Blekinge
fram till Kullabygden. I Ängelholm tog han emot
sockenmännen från Brunnby den 21 april 1677 och
de - alla i Brunnby socken mantalsskrivna män
- fick underteckna följande försäkran:
"Såsom Hans Kongl. Maj :t av Sverige vår allernådigaste Konung och Herre haver Sveriges Rikes
Råd den högvälborne Johan Gyllenstierna befullmäktigat till oss menige män uti Brunnby socken
boende sin Kongl. gunst och nåd att tillbjuda, som
hos oss nådigt låtit pardonere (förlåta) och tillgiva vad förseelser vi hitintills av missförstånd,
ondskap och arghet kunde mot vår nådige Konung
hava begått, varför vi alla Hans Kongl. Maj :t i
djupaste underdånighet tillbörligen tacka, alltså
mot denna höga nåd och kungliga gunst lova vi
samlade allmogemän att följande punkter obrottsligt hålla, nämligen:
1. Eftersom oss är lovat att vi skall få behålla
våra bössor, så förbinder vi oss att med dem utrota
och alldeles ödelägga snapphanarna, och förpliktar vi oss därnäst att med våra bössor aldrig skada någon svensk människa till liv eller gods utan
hjälpa dem att försvara sig mot all slags våld som
våra egna medbröder.
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2. Vi utlovar också att bygga upp de broar på
landsvägarna som äro av fienderna kullkastade
och avbrända och på samma sätt hålla landsvägarna i stånd som alltid har varit sed.
3. Vi vill på intet sätt hos oss i vår socken tåla
några omkringstrykande snapphanar. Inte med
vår vilja hysa dem eller ge dem en fristad, utan
så snart vi varseblir någon sådan, strax med vissa
bud, genom budkavel, kalla våra medbröder och
tillsammans med dem och med all vår kraft och
förmåga gripa dem, fasttaga dem och ihjälskjuta
dem. Skulle det nu så hända, att detta antingen
genom ondskap eller försummelse och icke efter
vårt löfte har blivit efterkommet utan istället nedtystat så att snapphanarna därigenom fick tillfälle
att göra någon svensk man hinder och fördärv på
gods eller liv, då skulle vi vara förpliktade att utlägga av vår socken 1.000 Rdr och var tionde man
av oss skall dömas (justificeras) och hängas.
Dock om någon kunde sig hemligen dölja i våra
hus en timme om nattetid eller med makt sig där
intränga, så att vi icke så snart någon hjälp kunde
bekomma, då skall vi därifrån vara undskyllade
och frikallade.
4. Vi vill vara förpliktade att efter vår yttersta
förmåga framskaffa vad som av skatt, proviant
och gengärd kan påbjudas.
5. Vi vill eller tillåter inte någon konspiration,
stämpling eller underhandling på ett eller annat
sätt med Sveriges Rikes fiender, varken till lands
eller till sjöss vid äventyr av straff.
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6. Och när Hans Kongl. Maj :t det nådigt så behagar och påfordrar, då vill vi, som vi härmed
Hans Maj :t försäkra, göra assistans och bistånd
att ur landet fördriva Sveriges Rikes fiender, och
på alla sätt vara Hans Kongl. Maj :t, vår allernådigaste Konung och Sveriges Krona med all troska p och lydnad förbundna, som ärliga och redliga svenske män.
Att detta av oss orubbligt och trofast hållas
skall, ha vi, samtlig allmoge i Brunnby boende, med
våra egna händer och bomärken stadfäst och bekräftat.
Actum Engelholm den 21 april 1677".
Trohetsförsäkringen som Brunnbyborna får underteckna har en allvarlig ton. Den är dock av det
mildare slaget. De socknar som rest sig och bjudit
väpnat motstånd - det är främst uppe i Göinge
och i Blekinge - blir vida hårdare behandlade.
Här fordrar svenskarna utlämnandet av alla bössor och för att påbudet ska bli omedelbart åtlytt
tar man gisslan.
Alla i Brunnby socken mantalskrivna män får
underteckna denna trohetsförsäkran. Läs- och
skrivkunnighet är ett okänt begrepp bland allmogen och därför sker undertecknandet med hjälp av
bomärken. Aktstycket blir på så sätt en brokig
provkarta på brunnbybornas förmåga att hitta på
bomärken.
Aktstycket förvaras på länsarkivet i Malmö och
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har där renskrivits av professor Martin Weibull,
som låtit avtrycka det i "Samlingar till Skånes
historia" år 1868.
Brunnbybomas trohetsförsäkran hade en bilaga.
En böneskrift undertecknad av alla brunnbyborna lämnades sam tidigt in och i denna anmärkte
man "att de fattiga undersåtar som i Brunnby bo
ej kunde räknas för annat än fiskare eftersom vi
har vår näring utav sjön och aldrig har varit bevanta med eller brukat bössor eller något slags
gevär, utan bara sysslat med vår sjöfart, till största delen är vi ugedagstiener under Krapperups
gård."
- Det sista uttrycket kan antyda att man i
Brunnby haft känning av det danskas. k. vornedskabet.

*
För att återgå till Mölle och de första officiella
uppgifter vi har om dess invånare, så finner vi, att
jordeboken och mantalslängden inte riktigt följts
åt. Det kan bero på att jordeboken nyskrevs bara
vart sjätte eller tionde år och främst sysslade med
själva gårdarna och den skatt gårdsägaren skulle
erlägga. Mantalslängderna utarbetades varje år
och utgjorde en förteckning på alla de invånare,
normalt över 18 år, som skulle erlägga mantalspengar.
Enligt jordeboken bodde följande personer, rättare familjeöverhuvud, i Mölle år 1682:
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Anders Larsson
Gunnar Dahl
Anders Andersson
Måns Jonsson
Trued Andersson
Bengt Olufsson
Nils Andersson
Erik Booson
Oluf Andersson
Jöns Helgesson
Bengt Jonsson

Peer Steenhögh
Anders Persson
Peer Larsson
Jöns Påhlsson
Anders Brandt
Lars Carlsson
Pål Tammer
Sven Pettersson
? Jönsson
Erik Larsson
Jacob Christersson

Det är 22 stycken. Alla står för fiskarehus. Husen är vid denna tid inte än numrerade. Flera av
namnen återges med frågetecken; denna jordebok
är ganska otydlig och svårläst.
Vi övergår så till 1684 års mantalslängd, som är
betydligt utförligare. Enligt denna bodde följande
personer i Mölle nämnda år:
Gunnar Dahl, kröppling
Anders Stenhögh
Per Brandt
Anders Brandt
Peer Steenhögh
Peer Sånesson, utfattig, tigger
Nils Hansson
Jöns Skräddare
Jöns Nillsson

Jöns Trullsson
Ola Hansson, utfattig, inhyses
Bengt J oensson
gårdman Anders
Jönsson, inhyses
Peer Eriksson
gårdkvinna Boel
Eriksdotter, inhyses
Nills Andersson
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jöns Heigessön
Anders Persson
gårdman Per Olufsson, inhyses
Nils Månsson
Michel Truedsson
gårdman Bengt Stenhög, inhyses
Peer Andersson
Jöns Peersson

Maurits Nil1ssori
Lasse Peersson
Anders Månsson, utfattig, sjuklig
Gunnar Peersson
Jöns Jonsson
Lars Larsson
Hans Attesson
gårdkvinna Karin,
utfattig, tigger
Michel Olufsson.

Tillsammans med hustrurna gör det 64 vuxna,
skattepliktiga möllebor året 1684. Härtill kommer
nio utfattiga och gamla och därmed skattefria.
Mölleborna fördelar sig på 33 matlag eller rökar
eller fiskarehus, vilket man vill kalla det. Skattelängden utsäger ytterligare ett och annat om denna tids möllebor. Uttrycket "gårdman" respektive
"gårdkvinna" har tydligen social betydelse. Det
tycks vara fråga om äldre, skröpliga människor,
som innebor hos andra och på detta sätt får sitt
uppehälle på ålderns dar. Det är den tidens "folkpension'. De är alla fritagna från skatt.
Husen i Mölle är inte numrerade, så man kan
inte placera in dem eller jämföra dem med den placering vi har i våra dagar.
Eftersom Mölle nu på 1680-talet består av 33
fiskarehus och räknar mer än 70 vuxna invånare,
inses lätt, att Mölle redan vid denna tid har många
år bakom sig. Att Mölle fiskeleije inte upptagits i
14

1658-1681 års längder betyder säkert inte, att
det då inte ännu fanns till, fastmera grundar det
sig på underlåtenhet från myndigheternas sida.
Mölles grundläggning ligger säkert ännu längre

Mölleläge nr ett, ägare Sjökapten John Lundin. Är
detta månntro den först bebyggda tomten i Mölle?

tillbaks i tiden. Frågan om när och hur står fortfarande öppen.
De två utdragen ur längderna här ovan ger anledning till reflektioner om namn och namnbildning på den tiden. Sonen tog efternamn efter sin
far, Pers söner kallade sig Persson. "Anders",
"Jöns" och "Peer" förefaller vara de mest omtyckta pojknamnen. Familjenamnet Brandt är med
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redan nu, och det kommer att hålla sig genom tiderna, men det klangfulla Stenhögh eller möjligen
Stenhöj är borta, likaså Dahl.
Vad Brunnby socken i övrigt beträffar, finner
vi, att Arild detta år består av omkring 40 fiskarehus, det är alltså betydligt större än Mölle. Räknar
man med två vuxna på varje stuga blir det omkring 80 arildsbor vid denna tid.
Brunnby av år 1684 i sin helhet har 125 män, 97
hustrur, 17 söner, 13 döttrar, 26 drängar, 23 pigor,
42 inhysesfolk och 37 skattefria. Det gör tillsammans en befolkning av 380 vuxna personer. Som
jämförelse kan nämnas att Väsby räknar 133 män,
101 hustrur, nio söner, 13 döttrar, sju drängar, 24
pigor, nio inhysesfolk jämte ett antal skattefria.
Jonstorp förfogar över 51 män och 49 hustrur;
Farhult över 28 män och lika många hustrur. De
två sistnämnda socknarna är betydligt mindre än
Väsby och Brunnby.
Följande byar ute i Brunnby socken är upptagna
i 1680-talets längder: Eaishult, Smedstorp, Stubberup, Villstorp, Skiettekiärr, Fiellestorp, Flundrarp,
Bräckie, Ruager, Böckebollet, Biörkeröd, Himmelstorp, Vandmöllegården, Giölrödh, Knebelen.
Biärekull, Krapporp , Mölleby, Hästehagshuset,
Ryhuset, Möllehässle, Arilds leije, Mölle leije och
Krapperup (möjligen -ryd).
Byarna är uppräknade huller om buller utan
någon bestämd ordning, åtminstone kan man vid
ett första påseende inte påvisa att något bestämt
system ligger bakom deras ordningsföljd.
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Med hjälp av namnen kan man bestämma byars
ålder. Orter som har namn som slutar på -löv anses av sakkunskapen vara de äldsta och ha grundats under förkristen tid. Denna slutsats drar
man av att de aldrig har namn av kristlig karaktär i förleden. Man misstänker att de grundats innan år 800 e. Kr. Byar som slutar på -by anses ha
blivit till under vikingatiden. De som slutar på
-åkra förmodar man härstamma från förkristen
tid därför att de ofta har något fornnordiskt gudanamn i förleden. Byar, vars namn slutar på -torp
eller -röd, anser man ha grundlagts i relativ sen
tid genom utflyttning från de ursprungliga byarna. De flesta tillhör medeltiden men enstaka kan
vara från förkristen tid eller vikingatiden. Ändelsen "torp" har under tidernas lopp ofta övergått
till -arp, -orp eller -rup. Inom Brunnby socken har
vi av denna namntyp, Krapperup, Krapparp,
Stubbarp och Flundrarp. Anläggandet av byar på
-röd anses ha blomstrat på medeltiden, möjligen
in i nyare tid. De på -hult uppstod i slutet av vikingatiden och in i nyare tid. Hult betyder skogsdunge eller liknande.
Det är frestande att försöka lista ut vad namnen på de olika byarna inom Brunnby socken betyder. Namnet på kyrkobyn kan tänkas komma
av ordet brunn, och det kan tänkas ha med källan
i Mossen att göra. Men det motsäges av att denna
framspringande källa kallas Görseln eller Görsekällan och därmed anknyter till Görslöv.
En skärskådning av byanamnen säger omedel2
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bart, att alla, som är uppbyggda av egennamn, har
förkristna namn i förleden. Man törs därav dra
den slutsatsen att byarna inom Brunnby socken
grundats , innan de kristna namnen slagit igenom,
eller möjligen innan de överhuvud taget förekom.
Smedstorp, Stubberup, Villstorp, Fiellestorp,
Flundrarp, Himmelstorp, Krapparp anknyter till
namn i vilka vi inte kan spåra något kristet. De
byar, som innehåller namn på något föremål, kan
avslöja något av sin tillblivelse. Björkeröd kan
knappast betyda något annat än en "röjning i en
björkskog". Om förleden i Giölrödh är ett egennamn eller om det syftar på "göl", vattensamling,
är svårt att avgöra. Mycket talar för att Bräckie
betyder en brytning i skogen, en odling som bryter, bräcker igenom. Böckebollet har med bosättning i eller vid en bokskog att göra. Ruager eller
Rågåkra syftar säkerligen på odling av råg.
Återstår så byarna vari "mölle" ingår. Det är
Mölle leije, Mölle by, Möllehässle och Vandmöllegården. Alla är säkerligen uppkallade efter vattenkvarnar, vattenmöllor. Namnet Möllehässle får
tolkas så, att det gäller en vattenmölla, som anlagts vid en hasseldunge. Vi skulle förmoda att
Mölleby, som består av två gårdar, är äldst. Man
gavs möjlighet, att genom tillägget "hässle eller
hassel" kunna skilja en senare anlagd mölla från
en äldre.
Det anses fastslaget, att ingen by med ordet
"mölle" kan vara äldre än den romerska järnåldern (Kristi födelse - omkring 400 e. Kr.). Under
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denna tid hade germanerna livliga förbindelser
med romarna och härunder infördes iden om vattenmöllor från Rom. Mölla, mölle är en avledning
av det senlatinska ordet molina, som betyder
kvarn, mölla.
Enligt traditionen skall det ha funnits en vattenmölla i Mölle vid s.trajd just nedanför Storhallen. Uppgiften är mycket rimlig, här är bra fall
och vid Lycke mosse god plats för vattenreservoar.
Böckebollet innehas år 1684 av Trued Nilsson,
Kulla av Nils Trullsson. N ågonstans ute i socknen
bor Cronans strandrijdare och han heter Anders
Berg. En man vid namn Erik Bengtsson och till
yrket profoss bor i Smedstorp. Pastorn heter Mats
Mogensen.
Några sockenbor får med sina namn bekräfta
att längderna är riktiga. Själv kan de inte skriva
utan förrättaren skriver ned deras namn, medan
de själva under detta ritar sitt bomärke. Genom
detta förfarande får vi under å rens lopp en rätt
rik provkarta på bomärken. Jöns Perssons i Fiellastorp är särskilt tydligt och vackert, /.,_\
så
ser det ut.
/ +\

*
En hel räcka mantalslängder från 1680- och
1690-talen har förstörts. De, som är kvar, är synnerligen trasiga och svårlästa. En del är sönderbrända. Det framgår i alla fall, att Mölle leije vuxit
så att det å r 1694 räknar 38 hus.
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Jordeböckerna är tydligare skrivna under denna
tid, men i gengäld är de ofullständiga. Det är som
om utskrivaren av dem inte märkt att Mölle vuxit
under de senaste tio-tjugo åren. Antalet hus eller
familjer i Mölle stannar för honom vid 28. Men
jordeböckerna från 1692 och 1693 är smått sensationella. Först stiger de i värde genom att man
börjat numrera lägenheterna i Mölle såväl som ute
i socknen och allt talar för att denna numrering
oförändrad hållit sig in i vår tid. Man kan dra
slutsatser om vad det familjeöverhuvud hette som
bebodde ens lägenhet för närmare 270 år sedan.
Och ännu mer spännande är, att en del nya familjenamn för första gången dyker upp nu i början på 1690-talet. Vi ska titta på dem.
På nummer tre bor gamle Anders Andersson
Stenhögh, möjligen Stenhöj. På nr fyra bor Joen
Persson Pig. Detta namn är intressant. Med tiden
ska det skrivas Pigg, sedan Pik, sedan Pijk för att
någon gång på 1800-talet bli Pyk. Släkten Pyk kan
man alltså spåra ända ned till 1690-talets Mölle.
På nr fem bor Unge Pehr Andersson Brandt, på nr
sex Unge Anders Andersson Brandt. Namnet
Brandt har hållit sig kvar i Mölle genom tiderna.
Det kan däremot inte sägas om familjenamnet på
nr nio. Här bor Pehr Andersson Cornet. Detta
namn synes helt ha försvunnet. Av intresse är också familjen på nr tjugo i Mölle. Den skriver sig
nämligen Lars Larsson Torre. Familjefadern här
är möjligen den först kände medlemmen av den
kända kullasläkten Thore, som man nu, främst i
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sjöfartssammanhang, påträffar överallt. En tid
stavades namnet Thåre. Och Lars synes ha varit
ett omtyckt pojknamn inom denna släkt. Går vi
vidare finner vi att på nr 25 bor Bengt Persson
Stenhöij och på nr 28 Michell Olsson, som är byfogde. Byfogdens namn låter ovanligt bland de
mölleboiska mansnamnen vid denna tid; mycket
talar för att han är inflyttad, kanske från utlandet. Han är Krapperups representant i Mölle.
Krapperup äger hela byn och en stor del av socknen.
Några siffror kan ge en antydan om adelns och
Krapperups dominans inom Brunnby i senare hälften av 1600-talet. Jordeboken för 1660 upptar följande uppställning på hemmanen i Brunnby socken: Där var 29 kronohemman, 4 skattehemman,
7 adelns utsockne, ett gatuhus och 48 adelns insockne ugedagshemman.
År 1662 har situationen ändrats dithän, att det
finns fyra skattehemman, 14 kronohemman, 16 är
förpantade från Kronan till Frälset, sex tillhör
adeln utsocknes, ett är Bornholms vederlagsgods
och 48 adelns insockne ugedagshemman.
År 1693 finns i Brunnby socken bara ett skattehemman. Följande kronohemman: två hela, fyra
halva, åtta tredingar, 19 fjärdingar och tre åttingar. Av kyrkohemman finns det ett helt och en
fjärding. Av utsockne frälse finns ett helt, ett
tredjedels och ett åttondels. Av insockne frälse
inte mindre än 31 hela hemman, 15 halva, två
fjärdingar, vidare två möllor, tio gatuhus och 73
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fiskarehus. De senare är belägna i Mölle och Arild.
Enligt jordeboken finns 28 i Mölle och 45 i Arild.

*
När 1600-talet drar sig mot sitt slut, har Mölle
vuxit ut till en by på 40 rökar. Och det bor 82
vuxna i Mölle Leije. I hela Brunnby bor det nära
500 mantalspliktiga. Pastorn i socknen heter Enert
Ebsonius. Han hade tillträtt sin befattning 1687.
Nills Trullsson innehar Kullagården, Trued
Nillsson Bökebohlet. Mölle by består av två bondgårdar, den ena brukar Per Nillsson, den andra
Jöns Mauritsson, båda gårdarna lyder under Krapperup. Hos Per Nillsson är en dräng med det ovanliga namnet Corfus anställd under året 1699. Han
är värd att hålla ögonen på. Under året förut,
1698, har man en Corfus som dräng på Krapperup.
Mycket talar för att det är samma person. Ar 1700
är han borta från Mölle by och efterträdd av kollegan Jöns. Under något av 1700-talets första år
låter han bygga det 41 :a huset i Mölle och skriver
sig där. Hans efternamn kommer då också med,
Corfus Jöransson, heter han fullständigt, men med
tiden ändras stavningen av förnamnet till Corfits
- mycket talar för att vi här har stamfadern till
den framstående släkten Corfitzon.
Mölle hade som nämnts 40 hus vid 1600-talets
slut och det tar in på Arilds försprång; Arild har
48 vid samma tid. En förteckning av mölleborna
av år 1699 ter sig på följande sätt;

1.
2.
3.
4.
5.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Påhl Andersson
Anders Larsson
Anders Stenhögh
J oen Pehrsson
Pär Brandt
Påhl Hansson
Hans Pehrsson
Jöns Nillsson
Pehr Jönsson
Pehr Jönsson
Colja?
Anders Pehrsson
Påhl Bengtsson
Rasmus änka
Boel
Nills Nillsson
Lars Larsson
Måns Nillsson
Anders Månson
Oluf Holm
Lars Jonsson
Änkan Boel

6.
7.
8.
9.
10.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Anders Brandt
Michel Truedsson
Pehr Carlsson
Pehr Cornet
Jöns Pehrsrnn
Måns Andersson
Oluf Hansson
Michel Olsson
Anders Jönsson
Lars Pehrsson
Unge Pehr Andersson
Atto Hansson
Må rten Andersson
Anders Pärsson
Måns Svensson
Gunnar Pehrsson
Nills Hans' änka
Pehr Svensson?
J oen Andersson
öde och manlöst.

Man konstaterar i denna officiella förteckning
över mölleborna, hämtad i mantalslängden, att de
släktnamn, som dök upp i början av 1690-talet,
åter försvunnit. Men de kommer igen fram på
1700-talet, åtminstone några av dem. I anslutning
till namnen ovan förekommer en och annan upplysning om deras bärare. På nr sju bodde också
änkan Hanna, hon var fattig och gick omkring och
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tiggde. Pehr på nr åtta är utarmad och för den
skull fri från mantalspeng. Änkan Boel på 18 är
också utarmad och går och tigger. Hennes dotter
Margareta bor hos henne och denna är sjuk och
eländig. Nills Hans' änka på nr 37 är i samma predikament; hon får också gå och tigga till sitt livsuppehälle. Lars Larsson på nr 20 är gammal och
utarmad. Nr 40 står tomt och öde, året innan beboddes det av Lars Andersson.
Det är några få pojknamn, som dominerar tvärs
igenom hela befolkningen i Mölle vid denna tid.
Sedan man ingående granskat namnen på människorna i de olika byarna i Kullabygden tycker man
sig finna, att de olika byarna liksom domineras av
vissa namn; sen dessa en gång kommit in i släkterna blir de kvar och lever vidare från generation
till generation. Och man tror sig kunna dra slutsatsen, att när ett ovanligt namn kommer in i raden av gamla namn så är det fråga om någon nyinflyttad.
Anders, Pehr, Lars, Nills, Jöns, Oluf, Joen är
de vanligaste dopnamnen i 1600-talets Mölle. Av
dessa pojknamn kan man utläsa att kristendomen
erövrat tänkandet; denna maktställning kommer
till uttryck genom att man ger pojkarna namn av
kristlig karaktär, medan de gammalnordiska
skjuts åt sidan.
Att namnet Anders är så vanligt kan förklaras
med att Brunnby kyrka helgats åt Andreas. De
övriga pojknamnen understryker också kristendomens inflytande och dominans. Pehr kommer av
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Petrus, Nils av Nicolaus, Joen, Jöns och Hans av
Johannes, Lars av Laurentius o.s.v. Ursprungen
till de korta folkliga namnen är bibliska namn eller namn på helgon.
Numreringen härovan på lägenheterna i Mölle
kan anses överensstämma med den som ännu gäller. I några fall kan man spåra släktlinjer ända
från 1600- och 1700-talets Mölle fram till vår tid
med hjälp av husnumren. Lägenheterna gick ofta i
arv från far till son, eller så stannade de åtminstone kvar inom släkten.
Vid 1600-talets slut är alltså Arild den största
byn inom Brunnby socken med 48 fiskarehus och
med 92 vuxna, skattepliktiga invånare. Mölle kommer därnäst med 40 fiskarehus och 82 mantalsskyldiga. Av de rena bondbyarna ligger Krapparp
främst med tio gårdar och tre gatuhus, därefter
kommer Ruagra (Rågåkra) med tolv, Bräcke och
Smedstorp med vardera tio hemman, Fjällastorp
med nio och Stubbarp med åtta. Med sina 490 vuxna, skattepliktiga invånare kommer Brunnby på
andra plats bland socknarna i Luggude här.ad.
Väsby är den största och "kommer in" på första
plats med 499 vuxna, skattepliktiga invånare.
Motsvarande siffror från några andra Luggudesocknar kan ge helhet i bilden: Jonstorp har omkring 205, F 'a rhult 140, Fleninge 133, Mörarp 113,
Kropp 257, Allerum 415, Kågeröd 254, Södra Vram
83, Ekeby 124, Välluf 86 vuxna, skattepliktiga invånare. Helsingborgs stad är något folkrikare och
för den står siffran 641,
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1700-TALETS MöLLE

Vad kommer 1700-talet att bjuda människorna
i våra bygder? Första fjärdedelen av det kommer
att tilldela dem slag av vad som just anses som
mänsklighetens svåraste : krig, örlog och pest. Det
stora nordiska kriget bryter ut och det kommer
att föra med sig utomordentliga prövningar för
folket. Krigets katastrofala följder kan vi tydligt
avläsa i våra jordeböcker och mantalslängder. In
i byarna, in i fiskarstugorna gör sig de ödeläggande verkningarna gällande.
Till en början, vad Mölle beträffar, framträder
under det första årtiondet inga direkta tecken på
att förstörande krafter driver sitt spel. Livet tycks
gå sin gilla gång. Under något av 1700-talets första år gifter sig Corfus Jöransson, bygger det 41 :a
huset i Mölle leije och skriver sig där. Nummer 41
motsvarar - om vi minns rätt -- tomten för Hotell Kullaberg. Kronans strandrijdare Anders berg,
som förut bott någonstans ute i socknen, flyttar
också in till Mölle och bygger där det 42 :a fiskarhuset. Mölle får därmed 42 hus och det stai_m ar
vid denna siffra tills vidare. I byn står huset nr 40
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"öde och manlöst", men det är ingen ny företeelse,
huset har stått tomt sedan Lars Andersson av någon anledning lämnade det. Det är alltså 41 matlag
i Mölle. Vid sekelskiftet är det två änkor, som fått
rycka in och svara för sina hus. Den ena heter
Hanna och bor på nr sju, den andra Boel och bor
på nr 18, om båda är antecknat att de drar sig
fram på tiggeri, men deras hus återgår åter till
manfolk. Alla husen i Mölle blir "bemannade" av
manfolk. Ännu är 1709 bor det 92 vuxna i Mölle
leije. Enklast är att göra en uppställning av dem
alla. Så här ter sig 1709 års möllebor:
1. Påhl Andersson
2. Anders Larsson
3. Anders Andersson
4. Jon Persson
5. Anders Persson
6. Anders Brandt
7. Trued Michelsson
8. Per Carlsson
9. Pär Cornet
10. Trued Persson
11. Påhl Hansson
12. Hans Persson
13. Jöns Nillsson
14. Per Jönsson
15. Per Jönsson
16. Anders Larsson
17. Per Bengtsson

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Bengt Jönsson
Påhl Nillsson
Lars Larsson
Maurits Nillsson
Nils Andersson
Ohla Holm
Lars Hansson
Bengt Bengtsson
Måns Andersson
Ola Hansson
Anders Nillsson
Anders Jönsson
Lars Persson
Unge Pär Andersson
32. Otte Hansson
33. Mårten Andersson
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34.
35.
36.
37.
38.

Anders Persson
Måns Svensson
Gunnar Persson
Per Olsson
Per Michelsson

39.
40.
41.
42.

Påhl Larsson
öde och manlöst
Corfus Jöransson
Strandrijdare
Anders Berg.

Vi känner igen de flesta av mölleborna. Det har
inte skett några större förändringar bland dem. På
nr fyra bor fortfarande Jon Persson, men hans
släktnamn har tagits bort. På nr nio bor än Pär
Cornet, på 14 och 15 bor män med samma namn,
förut har man gjort försök att skilja dem och tilllagt den ene ett extranamn, som vi tolkat som Colja. Gamle byfogden på nr 28 har antagligen gått
hem till sina fäder; Anders Nillsson, som bor där
nu, förefaller inte vara släkt med forne ägaren.
I längderna är i regel bara antecknat namnet på
familjefadern, i en särskild kolumn är prickat för
om han är gift och om hans hustru lever, men namnet på henne är aldrig utsatt. Inte förrän hon blir
änka och får stå för huset kommer hon fram ur
anonymiteten. I regel får vi inte heller veta något
om familjen i övrigt. Några undantag kommer till
synes i 1709 års mantalslängd, där anges att en hel
del av fäderna. har anhöriga boende hos sig. Sålunda bor modern kvar hos Anders på nr fem.
Trued på nr sju har en broder vid namn Per hos
sig. Hans på nr tolv har en dotter Bengta; Jöns på
13 en dotter Elsa och en son Nils; Bengt på 18
har en syster Anna; Lars på 24:an en dotter Pernilla; Ola på 27 en dotter Boel; Otte på 32 en dot-
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ter vid namn Jertrud. Dessa senare uppgifter ger
en glimt av vilka flicknamn som var i bruk i slutet
av 1600-talet. På sin höjd är det tre-fyra av 1709
års möllebor, som är utarmade och saknar arbetsförmåga och nödgas tigga till sitt uppehälle. Uttrycket "gårdman", som vi mötte på 1680-talet,
förekommer inte nu. Man får helt enkelt intrycket
att Mölle leije år 1709 var en blomstrande by, full
av arbetsfört och skattekraftigt folk.
Om livet ute i Brunnby socken finns en och annan sak att anteckna. Ar 1704 tillträder Erik Sinius, "den processande prästen", pastorsämbetet i
Brunnby. Han efterträder E'nerdt Ebsonius, som
vart född 1654, och som blivit präst här 1687. F'ö r
att få ämbetet måste Enerdt gifta sig med ställföreträdarens, Mats Mogenson, änka. Hon hette
Karna Danielsdotter och var dotter till prästen i
Väsby, Hans Gemtzöe. Maria Dela Gardie, som
gjorde anspråk på patronaträtt, hade föreslagit
en yngre kandidat, men antagligen hade denne
vägrat att gifta sig med änkan, varför hennes försök att bestämma präst i Brunnby strandar.
Krapperups sätesgård är i ägo av Högvälborne
Johan Gabriel Sparvenfelt. Möllehässle nr ett, förmodligen motsvarande vårt Kockenhus, innehas av
inspektoren Christoffer Meissner.
Intressant är att studera bomärkena, som sockenmännen satt dit efteråt, efter att alla i socknen
räknats upp. Här finns figurer att välja på. Rasmus Persson i Ruagra har ett som liknar ett hakkors.
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Arild synes inte ha haft ett lika lyckligt första
årtionde på 1700~talet. Här börjar tidigt krigets
ödeläggande verkningar att smyga sig in. Redan
vid sekelskiftet börjar det här framkomma "öde
och manlösa" hus och en och annan änka får rycka
in och stå för huset. De öde och manlösa fiskarhusen i Arild ökar starkt under årtiondet, och då
vi fingranskar längderna över Arild finner vi, att
inte mindre än nio av fiskelägets 48 hus står tomma år 1710. De är "öde och manlösa" som termen
heter. Det är en skrämmande hög siffra. Numren
1, 3, 4, 9, 13, 18, 32, 40 är det som står människotomma. Från att Arild vid sekelskiftet haft nära
nog 100 vuxna invånare störtar siffran plötsligt
ned till 81. Man frågar sig vad det kan vara som
åstadkommer denna katastrof. Och varför drabbar denna decimering just Arild, medan Mölle är
orört? Är det kriget, pesten eller någon annan
mänsklighetens olycka som slår Arild? Något svar
ges inte i våra längder, orsakerna undandrar sig
vårt bedömande, men vi hoppas att en vacker dag
kunna få svaret. I fortsättningen ska vi se, att
ännu mer skrämmande siffror kommer att redovisas från Arild. Och andra av våra fiskelägen ska
komma att drabbas av ett lika dystert öde som
Arild.
Ute i Brunnby socken börjar det också förekomma att gårdar ställs öde och manlösa. Kan det
möjligen vara krigsförlusterna? Ar 1700 hade det
varit några och 500 vuxna i Brunnby, år 1709 var
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siffran 489 - en tydlig tillbakagång. Det fanns
198 män i Brunnby vid denna tid.
Ännu år 1710 räknar man 95 vuxna invånare
i Mölle leije - därmed har Arild passerats i befolkningshänseende. Mölle kommer emellertid också att hårt drabbas av kriget och dess följder, redan nästa år börjar olyckorna sätta in, men mera
därom i ett kommande avsnitt.
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DEN SISTA HÄXPROCESSEN I BRUNNBY

När Luggude häradsrätt den 20 juni 1726 samlades till ordinarie sommarting i tingshuset i Mörarp hade rättsledamöterna ett ovanligt mål att ta
ställning till. På uppropslistan stod ett mål om
häxeri, trolldom eller blåkullafärd vad man nu vill
kalla det efteråt. En kvinna var åtalad för det.
Förmodligen var det den sista rättgångshandlingen i våra trakter av detta slag.
Följande hade hänt:
På skärtorsdagens morgon hade 67-årige Nils
Trullsson, innehavare av Kullagården, vid pass
klockan åtta tillsammans med sin son Trued Nillsson gått ut på gårdsplanen för att där se över en
halvtunna, som de ämnade ha till sill. Som de stod
där i morgongrået rusade plötsligt en liten hund
ut genom farstudörren och började stöja. Då männen vände sig om såg de en besynnerlig varelse stå
mitt på gårdsplanen. Det var som om den dimpit
ned direkt från skyn. Det var en kvinna, hon var
våt och illa faren. Hennes tröja vriden vrång och
hennes huvudkläde var vridet så att knuten satt
under ena örat. Hon betedde sig mycket konstigt.
Så frågade hon männen:
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- Var är jag?
- Var I är? I kunnen väl se att I är i Kullagård, svarade Nils.
- Här har jag inte varit på 20 år, svarade hon
då.
Nils frågade henne var hon hörde hemma, men
fick inget redigt svar. Han bad henne stiga in i stugan, men hon ville inte. När då Nils frågade henne vart hon skulle gå, gav hon inte något svar. Han
frågade henne då o~n hon skulle gå till Mölle, och
då svarade hon äntligen ja. Nils Trullsson bad
henne ytterligare en gång att stiga in i stugan för
att vila sig och få något till livs, men kvinnan avböjde, förebärande att det nu var kväll.
- Kväll?! invände Nils. Då har I alldeles fel, här
har vi alldeles nyss ätit dager.
Därpå gick hon sin färde ställande stegen mot
Mölleläge.
Kvinnan , som så oförhappandes dykt upp på
Kullagårdens gårdsplan, på skärtorsdagens morgon, var den 68-åriga hustrun Boell Persdotter
från Eleshult. Men vad hade hon att göra på Kullagården en skärtorsdagsmorgon? Den frågan
ställde man sig omedelbart i Kullagården, funderingarna blev till ett ont rykte och detta underblåstes av att Boell hade varit beryktad för att ha
sysslat med olovliga konster. Händelsen ställde till
mycket rop bland folket.
Det framgick genast när man närmare granskade Boell Persdotters förehavande, att hon natten
till skärtorsdagen suttit och vakat vid en barns-
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börd hos hustrun Kristina Gödmansdotter i Stubbarp och att hon lämnat Kristina sedan barnet blivit förlöst och man ätit. Förlösningen hade varit
svår. Först en timma efter soluppgången hade hon
begivit sig på hemväg. Men hur hade hon kommit
just till Kullagården?
Ryktet och frågorna tog fast - och elak form och ledde till rättsliga åtgärder. Boell fick en
anklagelse på sig för trolldom och häxeri eller blåkullafärd och hon blev ställd inför tinget i Mörarp
i juni 1726.
I sina "Herdaminnen" uppger S. Cavallin i avsnittet om Brunnby, att det var pastorn därstädes,
Erik Sinius, som anklagade Boell Persdotter för
att ha rest till Blåkulla skärtorsdagen.
Det var inte första och heller sista gången Sinius hade med häradsrätten att göra. Han var känd
som en första klassens grälmakare och framstår
som sådan både i domkapitlets handlingar och häradets tingsprotokoll. Han var son till en kontrollör i Karlshamn. Efter studier i bland annat Hälsingborg blev han rektor vid Hälsingborgs skola.
Han sökte år 1702 Väsby pastorat utan att dock
synes ha fått tjänsten. Aret efter begärde pastor
Enert Ebbesson i Brunnby honom till medhjälpare
och därmed fick han tjänst i Brunnby församling
och år 1704 övertog han pastoratet där. Redan våren 1705 började hans "rättsliga" bana. Han blev
instämd för häradsrätten för flera mål och sedan
följer åren igenom processer och tingsinställelser
slag i slag. Han blev vid något tillfälle anklagad
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och dömd för att ha uppträtt vanvördigt och trotsigt mot rätten. Vid något tillfälle nekade han att
jordfästa en död församlingsbo, vid ett annat tillfälle avvisade han ett par pigor från nattvarden.
Vid ett tillfälle kivade han med sin medhjälpare i
tjänsten, och vid ett tillfälle anklagade han några
bönder för att ha supit och stojat i klockaregården, medan de väntade på att gudstjänsten skulle
börja. Sinius dog 1742. Han hade en son, Samuel,
och åtta döttrar. I Brunnby kyrka finns en bild
av denne bråkande präst och hans familj.
Det kan förefalla som om anklagelsen mot Boell
Persdotter förlorade något av sitt ödestunga i och
med att pastor Erik Sinius hade varit den som direkt gett anledning till åtalet. Han var ju en bråkmakare av ohämmad hejd och vana.
Så torde det dock inte ha varit vid denna tid i
vår utveckling. Att vid denna tid bli anklagad för
och ställd inför rätta för häxeri var en allvarlig
anklagelse. Visserligen var häxskräckens fasor förbi, men efterdyningarna gjorde sig ännu gällande.
Ar 1590 konstaterade inkvisitorn Ludvig av Paramo att under de senaste 150 åren hade 30.000
häxor bränts. Efter 30-åriga kriget tog häxförföljelserna fart i vårt land. På 1670-talet rasade i
Ångermanland en våldsam häxförföljelse och den
slutade med att på två månader blev 71 häxor avrättade och bygden lamslagen av skräck. I Danmark tändes det sista häxbålet 1693, men häxprocesser förekom så sent som omkring år 1700. Den
sista avrättningen för häxeri i vårt land ägde rum
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den 15 juni 1704, då den 80-åriga Anna Ersdotter
fick lägga sitt huvud på stupstocken. Omkring 300
personer i vårt land hade därmed avrättats för
trolldom. Så sent som 1757 åtalades några kvinnor
i Als socken i Dalarna för trolldom och häxeri. Med
hjälp av tortyr fick man dem att bekänna och därefter dömdes de. Tack vare en stark opinionsrörelse från upplysta och vidsynta personer lyckades
man att fria de olyckliga kvinnorna. Prästeståndet
arbetade emellertid energiskt vid 1760-62 års
riksdag för att få domen fastställd. Först år 1779
avskaffades i vårt land dödsstraffet för trolldom.
Man levde när Boell Persdotter från Eleshult
fördes till tinget sommaren 1726 i en tid som var
mer eller mindre mottaglig för häxskräck.
Ända in i vår tid har det varit något särskilt
med skärtorsdagen. Det är inte så länge sedan bruket att på skärtorsdagen fästa en pappersremsa
eller papperstofs på kvinnorna som ett skämt förekom i Mölle. Papperstofsen var en slags symbolisk häxkvast. Detta var åtminstone på sistone inte
illa menat. Men det har varit allvarligare synsätt
på skärtorsdagsnattens händelser. Det var "ont"
i luften denna natt, ansåg de gamle. Det var en kritisk dag. På natten red häxorna till Blåkulla för
att där hålla gästabud med den onde. På påskdagens morgon återkom de. De red på en lövruska,
en ugnsgrissla, en sopkvast eller liknande. De samlades i kyrktornen och medan de inväntade varandra skavde de metall av kyrkklockorna. Människorna vidtog alla tänkbara mått och steg för att
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skydda sig. Skorstenen skulle stängas, man fick
inte elda för att röken vägledde häxorna. Man fick
inte kasta ut damm eller annat skräp. Inga kvastar, grisslor, spadar eller andra redskap fick stå
kvar ute, utan alla redskap skulle tas in. Dörrarna

Gamla tingshusen i Mörarp. I den gamla längan till
vänster blev troligen Boell Persdotter rannsakad för
påstådd blåkullafärd skärtorsdagen 1726.

skulle bommas väl och som en extra säkerhetsåtgärd brukade man sätta knivar av stål i dörrposterna.
Låt oss efter denna utvikning återgå till hustrun
Boell Persdotter från Eleshult och rättegången
mot henne! Domboken för Luggude häradsrätt för
den 20 juni 1726 under målet nummer 26 ger en
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mycket levande bild av atmosfären och allvaret
över denna rättegång, hur den inrymde ett starkt
hot mot Boell. Vi låter ordagranna utdrag tala för
sig själv. Bredvid själva innehållet slås vi av vilket tjusigt och märgfullt språk man använde på
den tiden.
Utdrag ur domboken för Luggude härads sommarting. N:o 26 (den 22 juni 1726).
Såsom gamla hustrun Boell Persdotter ifrån
Eleshult och Brunnby socken blivit misstänkt för
trolldom i anledning av en underlig med henne sistlidne skärtorsdags morgon tilldragen händelse: så
var åtgärder vidtagna att hon som i dag med de
till vittne instämda personerna skulle ställas för
rätten; bestående korteligen saken däri, att hon
som samma natt varit hos sin systerdotter EJ.lna
Gödmarsdotter i Stubbarp i dess påstådda barnsnöd, om morgonen sedan de fått frukost gått därifrån, och strax som man kunnat sluta därefter
blivit funnen uti Kullagården hos Nills Trullsson,
änskönt där emellan skall vara fullkomligt 3/ 4 väg,
med det mera som man utav de instämda vittnenas
edeliga gjorda berättelser förmodar få upplysning
om; blivande hon sina 68 år gammal, blev hon
först ansagd att berätta om hur hon kunnat göra
en så hastig resa.
Hon svarade, att hon tog något till bästa innan
hon om morgonen gick ifrån Stubbarp och när hon
kom ut var det ett dimmigt väder, hon kom utav
vägen redan ett litet stycke från gårdarna, for vill;
gick ibland och lopp ibland, in till d(;Sf:l hon kom

neder till stranden, och änteligen efter mycket vankande in uti Kullagården igenom en lucka. Av det
dimmiga vädret var hon bliven mycket våt och såg
illa ut. Hon betygar i det övriga högeligen sin
oskuld i denna henne påkastade misstanke.
Därefter framroptes de instämda vittnena, som
ojävade avlade eden och sedan efter skedd förmaning var för sig avlade följande vittnesmål:
Här kan lämpligen inskjutas några uppgifter om
de berörda byarna och vilka som bodde där.
E1eshult är än idag en liten by. Den ligger intill
Nyhamnsläge. År 1726 bestod den av tre eller fyra
gårdar och de män som innehade gårdarna hette:
nummer ett Gunnar Giödmarsson, nummer två
Lars Nilsson, på samma nummer bodde också Oluf
Nilsson och slutligen innehades nummer tre av Anders Gunnarsson. Alla fyra var gifta och deras
hustrur var i livet - det måste ha varit någon av
dem, fast svårt att fastställa vilken, som Boell
Persdotter varit gift med.
Stubbarp var fordom en av de största byarna i
Brunnby socken. Och den bestod år 1726 av åtta
bondgårdar. Nr ett innehades av ryttmästare Trogård, nr två av Lars Nilsson, nr tre av Anders
Jönsson, nr fyra låg öde, nr fem var manlös men
brukades av "pastoren" , nr sex hade Nils Esbjörnsson, nr sju Nils Persson och slutligen nr åtta Nils
Nilsson. Som hustrurnas namn inte sattes ut vid
denna tid i mantalslängderna går det inte att fastställa i vilken gård Boen befunnit sig under natten till skärtorsdagen 1726.
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8tubbarp ligger mellan Brunnby kyrkby och
Arild. F'ågelvägen mellan Stubbarp och Eleshult
är ungefär 2,5 kilometer. Men mellan Stubbarp och
Kullagården, som ligger nästan längst ut på Kullaspetsen, är det åtminstone sju kilometer. Vägen
dit är dessutom krokig och backig och då Boell
dessutom uppger, att hon varit nere vid stranden,
Kullaberget är brant, är det inte förvånande att
hennes omgivning fann hennes förflyttning egendomlig.
Vi låter vittnena få ordet!
Hustrun Kirstin Persdotter i Himmelstorp, 70 år
gammal, uppgav, att mannen som äger hustrun
som fick barnet, först hade hämtat Boell till henne
allena, men som det gick långsamt innan hon kunde bliva förlöst så lät han jämväl skicka bud efter
henne. Hon hade kommit till platsen "då tuppen
strax efter gol". Men det dröjde ändå till ungefär
en timma efter solens uppgång innan barnet föddes. De båda kvinnorna lagade så väl om detta som
om modern till dess de fick dem bägge uti rolighed
(lugn). Därefter hade andra vittnet, Kirstina Giödmarsdotter, som var där i gården, gått ut och
mjölkat, sedan satt sill på och lagat frukost till.
De satte sig neder till att få mat och åt tillsammans, varefter Boell sade, sedan de läsit:
- Nu går jag. Faren nu väl!
Domaren frågade nu:
- Vid vad tid på dagen kunde hon tycka att
Boell skiljts från dem?
Vittnet svarade;
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- Hon kunde inte veta det så noga eftersom
det var mulet, men det var dock vid pass två timmar efter solens uppgång.
Domaren frågade med tanke på Boells uppgift
om att hon tagit sig något till bästa, om de på morgonen eller dessförinnan druckit något öl eller
brännvin, och om hon kunde tyda att Boell "var
något på rus"?
Vittnet uppgav, att hon inte själv druckit något
och inte heller hade gett akt på om Boell druckit.
Hon kunde inte heller förstå att Boell vid sin bortgång var lustig eller drucken.
Domaren frågade om vittnet givit akt på om
Boell var orolig för att det dröjde så länge eller
om hon talade om att hon ville därifrån, men härpå
svarade vittnet nekande.
Domaren frågade vidare, om Boell under kvinnans barnsbörd och sedan efteråt visade några
särdeles konster. Vittnet svarade också nekande
på denna fråga, hon hade inte sett någonting sedan hon kom dit.
Nu blev Boell utförd och ensam inför domaren
tillspordes vittnet efter en allvarsam förmaning,
om hon antingen själv eller eljest genom rykte
hade hört eller visste att Boell var beryktad för
att öva olovliga konster med signerier och dylikt
mera? Vittnet svarade på denna allvarliga fråga,
att hon väl hört att sådant tal gått om Boell, men
själv hade hon därom ingen kunskap.
Därmed var förhöret med det första vittnet till
ända. Boell fördes åter in i rättssalen och det and-
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ra vittnet, den 36-åriga hustrun Kirstina Giödmarsdotter i Stubbarp fick träda i vittnesbåset.
Hon berättade följande om nattens och morgonens
tilldragelser :
Sedan modern fått barnet, som hon tyckte var
en timma ungefär efter solens uppgång, var hon
kvar tills att modern och barnet var skötta. Då
gick hon ut för att mjölka en ko, kokte sedan sill
och sist ölost av mjölken, satte maten på bordet
och bad kvinnorna äta, som de också gjorde. När
det var beställt läste de och därefter gick Boell
sin färde.
Domaren frågade om de åt länge och om Boell
isynnerhet fick något att dricka? Och vittnet förklarade att de åt en stund emot en timma och
drack där intet mer än två-tre glas brännvin.
Hon kunde inte förstå att Boell var något drucken.
Domaren frågade på nytt vad unga Kirstina kunde
tycka att klockan var när Boell gick sin väg? Och
han fick till svar:
- Något mer än två timmar efter solens uppgång.
Här blev förhandlingarna avbrutna av pastor
Erik Sinius, som också var närvarande, med en
förklaring att vittnet var systerdotter till Boell
Persdotter.
Man tog så itu med det tredje vittnet. Det var
den 26-årige drängen Olof Jönsson från Stubbarp.
Han gick på åkern och årde tillsammans med en
annan dräng när Boell gick förbi på morgonen.
"Han såg Boell då de hade kört tvenne pustebete
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och visste eljest intet så noga vad klockan kunde
vara eftersom vädret var tjockt."
Domaren undrade om Boell gått fort eller om de
talt med varandra. Nej, Boell gick så lagom. Hade
de kunnat se henne länge på vägen? Nej, bara ett
litet stycke upp om backen. Vägen är en tämligen
stor vagnsväg, den går till Eleshult änskönt några
andra vägar går över den. Hur långt är det mellan
Stubbarp och E,l eshult? undrade domaren. Inemot
en fjärdings väg, svarades.
Fjärde vittne var Nils Trullsson från Kulla 67
år gammal, mannen som först fått se Boell efter
hennes påstådda blåkullafärd på skärtorsdagsmorgonen. Han berättade:
- Sedan de hade fått dager om morgonen bittida vid pass klockan åtta gick han med sin son ut
om stugan neder på gården till att se om en halvtunna, som de ville ha till sill. I detsamma hörde
han en liten hund springa ut om farstudörren och
stöja. Då han vände sig om fick han se Boell stå
för honom på gården våt och illa faren. Klädet på
huvudet var vridit och tröjan vrång. Hon frågade
honom därpå var hon var?
- Var I är? I kunnen ju se att I är i Kullagård!
- Här har jag inte varit på tjugo år, svarade
Boell.
Nils frågade varest hon var hemma och bad henne gå in i stugan, men hon ville intet svara därtill,
utan sade det hon ville gå. När vittnet sedan frågade vart hon ville gå, gav hon därtill intet svar,
utan när han frågade vidare om hon ville gå till
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Mölle, svarade hon ja. Vittnet bad henne ännu en
gång gå in i stugan. Men hon nekade, sägandes det
var kväll, som han henne föreställde icke vara så,
efter de nyss ätit dager. Däruppå gick hon sina
färde vägen emot Mölleläge.
Domaren: Om hon syntes något drucken eller
om hon hade intet någon käpp eller stake med sig?
Svarades nej, Intet drucken, men såg eljest faselig ut och talte liksom om hon fantiserade, viljandes ej heller säga varest hon hade varit, eller
huru hon kommit dit; hade eljest intet i sina händer.
Domaren: Kunde det synas på hennes skor och
fötter att hon gått lång väg?
Svar: att han aktade intet därefter.
(Nills Trullssons vittnesmål är helt ordagrant
återgivet från domboken. Domarens frågor om
Boells skor och om hon hade någon stake med sig
är betecknande. Häxorna red bl. a. på stakar. Hade
Boell haft torra skor på sig stöddes misstanken om
luftfärd.)
Nu infördes 27-årige Trued Nillsson, den förres
son, i vittnesbåset och han berättade, att han dagen förut kommit till sin far på Kullagården. Då
de om morgonen vid pass klockan åtta hade ätit
frukost och var utgångna på gården fick de rätt
som det var, som de vände sig om, se Boell, som
inte ville ge dem annat än krokiga svar, när de
frågade henne varifrån hon kom, vart hon ville
hän och så mera. Hennes tröja var vänd vrång och
knuten på hennes huvudklut satt vid ena örat, så
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att hon såg rätt underlig ut, liksom om hon varit
tokig. De kände henne inte tillförne. Hon var mycket våt om fötterna likaså om de andra palterna
nedan omkring.
Domaren frågade de tre sista manfolksvittnena,
om de förr eller sedermera hört att Boell varit beryktad för olovliga konster.
Männen svarade, de båda sista, att de inte kunde
neka till att de hört ett sådant tal, men vet inte att
namngiva något visst. Den tredje hade inte länge
varit i Brunnby socken så han kunde inte uttala
sig.
Domaren frågade på nytt:
- Dem som är bäst bekanta i den arten, på huru
lång tid de tycka att en kunde gå ifrån Stubberup
till Kulla?
Männen svarade honom, att det är tre fjärdingsväg mellan de två platserna, men en sådan väg
som hon sagt sig ha gått finns inte utan över berg
och backar och därtill erfordras mycken möda och
lång tid.
Nu fördes Boell Persdotter fram och därmed
koncentrerades uppmärksamheten helt på henne.
Hon tillfrågades hur hon tagit sig fram och
svarade härpå att hon ibland gått på vägen ibland
"markledes", utan att veta rätta beskaffenheten
var hon vore.
Domaren kastade så fram den fråga som låg i
luften och som levde i alla berördas medvetande:
- Fann inte Boell det underligt, att hon på så
kort tid, hon som var gammal och skröplig, skulle
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kunna gå en så. lång väg, och därjämte efter eget
tillstående farit vilse, varigenom hon än vidare
måtte ha blivit hindrad och uppehållen?
Boell försökte undanröja det snärjande genom
att förmoda, att det måste ha varit längre lidit på
dagen än som vittnena berättat, och föreger att
hon gått och lupit om varannat under tiden och
krupit upp åt backarna som hon tyckte ändå rätt
fram.
Så övergick domaren att fråga varför hon hade
tröjan omvänd och satt kluten så galet på huvudet?
Hennes svar ljöd: Hon hade tagit kjortel en över
huvudet och därigenom vridit klädet på sned. Hon
hade alltid hört sägas, att när någon far vill så
skulle man vända om tröjan för att på så sätt åter
kunna komma på rätta vägen igen.
- Hur och när kunde hon förstå att hon var
vilse?
Hon svarade att strax efter att hon gått förbi
drängen hade hon kommit av vägen, uti Nästerne
( ? ) , som hon strax förstod.
Domaren undrade varför hon inte bekände sanningen genast när hon kom in i Kullagården hur
det hängde ihop alltsammans med henne, och varför var hon då så häpen?
I sitt svar framhöll hon, att hon skämdes vid
att säga huru det var. Hon ville dessutom gärna
skynda sig hem till sin man som låg sjuk.
Nu stramades rättegången åt sig och det blev
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kärvare för Boells del. Vi citerar ordagrant ur
domboken:
"Tingsrätten föreföll henne allvarsamlingen att
bekänna rätta sammanhanget och om intet något
ont kommit henne i mötes under vägen. Men hon
blev vid sitt förra påstående och sade sig intet kunna fara med någon osanning. Hon tillfrågades:
Hur dags kom hon hem till Elishult? Och hon
svarade att det var en timma efter middag. Då ingrep åter tingsrätten och ställde henne under ögonen huru hon beslår sig själv i det hon påstår sig
vid middagstiden varit i Kulla, och åter en timma
efter i Eleshult, som är tre fjärdingsväg därifrån?
Hon invände, att hon lärer då intet kommit hem
förrän två timmar efter middagen . . .
Därmed slutar rättegångsprotokollet för själva
förhöret. Tingsrätten tog saken i övervägande
några dagar och den 28 juni 1726 kommer man till
resultatet. I domboken står:
Den 28 juni continuerade (fortsatte) Tinget;
då uppsattes och publicerades följande domar.
N :o 26 Resolutio.
Tingsrätten har utav den över hustrun Boell
Persdotter ifrån Eleshult hållna rannsakning intagit huruledes hon, som natten före sistlidne
skärtorsdag varit hos sin då i barnsnöd stadda
systerdotter uti Stubbarp, och om morgonen efter
hållen frukost gått därifrån på hemvägen. Strax
efter skall hon ha ankommit till Kullagården 3/ 4
väg därifrån och då haft vrånga kläder på sig och
i övrigt givit underliga svar och sett förställd ut,
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blivit misstänkt att med hennes vandring den
gången icke måtte hänga rätt tillsammans. Och
ehuruväl detta vid första påseende kan synas något sällsamt, och till en skälig misstanke giva anledning.
Likväl när man alla omständigheter noga överväger, kommer hennes beskyllning förnämligast
därpå an, att hon icke på en så kort tid, såsom
gammal och skröplig skall kunna gå en så lång
väg, då isynnerhet när hon berättat sig farit vilse,
varvid tingsrätten finner isynnerhet böra iakttagas, att tiden på landet därest de intet hava några
vissa märken särdeles om mulna dagar, som denna
varit, icke så noga kan utsättas utan förefaller
troligast, att efter som solen den tiden gått upp vid
pass klockan fem har klockan efter vittnens tid
och gjorda uträkning kunnat vara vid pass eller
inemot sju när Boell gick ifrån Stubbarp. Då hon
sedan kommit till Kulla när de ätit dagermål, vilket vid en sådan mulen dag, då de intet så noga vetat vad tiden kunnat lida, men troligen ställer sig
förevarit mellan klockan nio och tio i det ringaste,
och således intet omöjligt att ju hon Boell på två
a tre timmars tid - som sett av rannsakningen
och hennes eget tillstående om några supar brännvin och att hon ämnat skynda sig hem till sin sjuke
man - kunnat naturligen och möjligen komma tre
fjärdingsväg därifrån till Kullen. Varandes av
hennes då havda våta skor och klädedräkt nog bevisat att hon följt jorden och icke på annat misstänkt vis kommit fram. Fördenskull och som dess-

48

utom icke något bindande skäl emot henne kunnat
bliva anfört, eller av tingsrätten igenom rannsakning ehuru noga man sig och därom vinnlagt utletat, prövar Häradsrätten enligt den 31 :a domarregeln, så ock kap. högmåla RB? för rättvist att
befria och lagligen värja Boell Persdotter för denna henne tillagda misstanke, dock efter att saken
varit svårt angiven och gjort mycket rop ibland
folket. Detta tingsrättens utslag underställes först
höglovl. Kongl. Hovrättens nådrättvisa omprövanden.
Ut Supra.
Henrik Hammarberg.
Därmed slutade första avsnittet om den förmodligen sista processen om häxeri eller trolldom i
våra trakter. Boell klarade sig, men om hon fick
utstå obehag efteråt finns det inga uppgifter om.
Vi har inte heller haft tillfälle att undersöka till
vilket resultat Hovrätten över Skåne kom. Dess
arkiv förvaras i Jönköping; när tillfälle ges bör
det bli intressant att se vad som där kan finnas
om Boell Persdotters fall.
Denna rättegång, främst själva utslaget, är intressant på ännu ett sätt. Det är underskrivit av
Henrik Hammarberg - han var "Stenbockens kurir". Hammarberg var född 1686. Under kriget var
han sekreterare och adjunkt åt Magnus Stenbock.
När fred inträtt blev han häradshövding vid Luggude ting i Mörarp. Här var han kvar till 1737.
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"GUSTAF ELFVERSON TILL KULLAGARD"
Konturer av en l,änd Kulla-släkt

"Elfversönerna härstammar från Småland. De
har fått sitt namn av att en älv flöt förbi deras
stamhemman. De bröt upp från Småland, en gren
av dem kom till Kalmar, en annan till Kullabygden,
där de slog sig ner i Jonstorp", berättar den Elfversonska släkttraditionen.
Men denna släkttradition avslöjar inte när uppbrottet skett och inte heller när man nått Kullabygden för att där sätta sig fast. För att utvinna
svar härpå måste man söka i officiella skriftliga
urkunder. De äldre kyrkoböckerna för Jonstorps
socken har vid en eldsvåda vid något tillfälle förstörts; denna väg är följaktligen stängd. J ordeböcker och mantalslängder får träda istället när
man vill ta sig före att leta reda på de ursprungliga medlemmarna ur denna kända Kulla-släkt.
Och i jordeboken för Luggude härad, J onstorps
socken för år 1684 står den äldsta uppgiften vi
lyckats spåra upp om Elfversönernas bosättning i
Kullabygden. Där står nämligen under Stora Giörslöf nr 3 3/ 8:
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;'Korpraien Petter Mauritssön med ryttaren Elfver Grönning".
Den lilla korta uppgiften utsäger, att här bodde
E1fver Grönning redan på 1680-talet. Granskar
man det skrivna närmare tycker man sig finna, att
Elfvers namn satts dit efteråt. Detta kan tolkas
så, att han är alldeles ny här och att han år 1684
städslats som ryttare för någon av Jonstorps rotar. Av de knapphändiga, otydligt skrivna uppgifterna i jordeboken framgår vidare, att Elfver
Grönning tillhör majorens kompani av Norra
Skånska Kavalleriregementet.
Denne ryttare får än så länge betraktas som
stamfadern för Kullabygdens Elfversöner. Med
stöd av släkttraditionen kan man mycket väl tänka sig, att Elfver kallats ned från Småland för att
ingå i det kavalleriregemente, som uppsattes omedelbart efter Skånes erövring, och som bemannades med pålitligt svenskfolk i all snapphaneoron.
Den elfversonska stamfadern återfinnes i såväl
jordeböcker som mantalslängder år och årtionden
framöver - han har blivit bofast här. Hans namn
stavas emellertid olika, men det är inte att ta miste på att det är samma person. Ibland skrives namnet Ellfver, ibland Ällfver och ibland stavas efternamnet Grönning ibland Gröning med bara ett "n".
Den vanligaste och genomgå.ende stavningen blir
med tiden Elfver Gröning.
Vi återfinner Elfver Grönings namn i Giörslöf
genom alla Karl XII :s krig ända fram till på 1730eller 1740-talet - ett hack i längderna gör det
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omöjligt att exakt fastslå tidpunkten - då han
flyttar över till Jonstorp nr 3. Detta är ett gatuhus, alltså ej soldattorp eller bondgård, och det
kommer att bli Elfver Grönings hemvist i fortsättningen. Vi återfinner honom där ända till hans
död , som inträffar omkring 1750.
Hans titel ryttare strykes efter hans flyttning.
Vi återfinner honom på Jonstorp 3 åtminstone till
år 1751. Det innebär att han levat omkring 65 år
efter att han städslats som ryttare för Norra skåningarna. Om man antar att han var i 20-årsåldern
när han städslades, följer, att han bör ha blivit en
85-års man innan han gick hem till sina fäder. Redan i uppgifterna om honom på 1690-talet står, att
han innehade och skattade för en utjord som tillhörde Jonstorps kyrka, men annars förefaller det
ovisst om han samlat mycket av denna världens
goda. Beteckningen "fattig" står angivet vid hans
kolumn under hans sista år.
Mantalslängden för år 1698 för Jonstorp socken
meddelar att utom ryttaren Elfver Gröning bor
det på Stora Giörslöf 3 hans hustru och dottern
Brita, vartill kommer drängen Johan. Mantalslängden för året 1699 anger, att hos Elfver bor en
dräng vid namn Bengt, vidare en piga eller möjligen dotter vid namn Ingar.
Dessa två uppgifter kan möjligen tolkas som så
att han svarat för en relativt stor gård och att han
inte bott på ett vanligt soldattorp. Enligt gängse
regel för Kronans ryttare är han fri från mantalsska tt.
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Någon gång på 1750-talet, senast år 1759, enligt
längderna, övertar en son eller möjligen sonson det är möjligt att ett släktled här ligger i dunkel
- Jonstorp 3 och bosätter sig där. Denne son eller
kanske sonson heter Anders Elfverson och därmed
är släktnamnet Elfverson inskrivet i Kullabygdens
släktkrönikor.
Anders Elfverson på J onstorp 3 går till sjöss. I
bl. a. 1790 års mantalslängd skrives han som "sjökarl". Han är gift och flera barn föds i äktenskapet; år 1769 fanns det fem barn i hans hem. Möjligen dör något av dem vid tidiga år. Fyra söner
växer upp och bär släktnamnet vidare. De heter
Jöns, Anders, Jöran och Måns Elfverson. Tre av
dem slår sig fram till goda ställningar i samhället
och deras namn återfinnes på framträdande platser i längderna.
Jöns Elfverson född 1760 och skriven som skeppare bosätter sig på Tunneberga nr 2 5/ 32 och han
förvärvar Tunneberga kvarn. En uppgift från år
1806 uppger, att kvarnen tillhör hans arvingar.
Detta betyder att han dött innan år 1806. Det uppges vidare att han har en son vid namn Elfver.
Måns Elfverson går till sjöss, blir skeppare och
borgare, får det bra ställt, bosätter sig på Jonstorp 3 och låter bygga om hemmanet, så att det
blir ett av de största husen i Jonstorp. Det får sex
fönsterlufter, vilket är mycket vid denna tid. Vid
sekelskiftet 1700-1800 skattar han för två fickur
av silver, vilket också pekar på välstånd. E'n
"piga" är anställd hos honom år 1805 och samma
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år är hans moder, som heter Ellna, boende hos
honom.
Anders Elfverson slår sig ner i Rekekroken.
Han gifter sig, men okänt hur dör han tidigt och i
1805 års mantalslängd, som är daterad den 31 okt.
1804, uppges att hans änka bor på Rekekroken
och att hon har fem minderå riga "barn. Tre döttrar
till honom sägs ha bott kvar i Rekekroken, en
hette Petronella och en Anna, den senare gifte sig
Kjerström.
Jöran eller Göran - båda stavningarna förekommer - Elfverson är född den 28 april 1772.
Han lämnar Jonstorp, går till sjöss och kommer
med tiden till Kullagården, denna historiska gård,
som ligger mitt uppe på Kullaberg. Tycho Brahe
hade på 1500-talet fått den i förläning för att han
skulle sköta fyringen vid Kulla fyr. Carl von Linne
hade bott där under sin skånska resa år 1742.
Under senare delen av 1700-talet innehades Kullagården av en man vid namn Nils Kullenberg. Han
hade tre barn, alla döttrar och de hette Kristina,
Botilla och möjligen Kristin fast namnet är oklart.
Quartermästaren sedermera fanjunkaren J . F .
Brinck gifter sig med den sistnämnda och genom
giftermålet kommer han in på Kullagården. När
hans svärfar dör arrenderar han Kullagården. Jöran E1fverson gifter sig med Kristina som är född
den 8 juli 1775 och genom detta sitt giftermål kommer han också in på Kullagården. Fanjunkare
Brincks fru dör emellertid och då gifter han om
sig med systern Botilla, som ä,r född 1781 1 och ge-
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nom detta sitt andra giftermål får han vid arvsskiftet 2/ 3 av Kullagårdens ägor, medan Jöran
Elfverson får nöja sig med 1/ 3.
En av Nils Kullenbergs döttrar är beskriven i
litteraturen. Den schweiziske författaren Karl
Viktor von Bonstetten gör år 1798 en rundresa i
Skandinavien och han besöker härunder Kullaberg,
Kulla fyr och Kullagården, där han övernattar.
Efter att ha varit ute och tittat på den storslagna
naturen återvänder han till Kullagården. Han skriver:
"Vi fann vårt rum bestrött med nyskuret enris.
Det är allmän sed i Sverige, där man har sand
på golven att beströ dem med enris. Doften av denna aromatiska växt är angenäm. Det lilla köket
var mycket rent, härden var öppen som i nordiska
länder. Det var lördag. E'n dotter till värden, en
ung och skön änka, kom på besök. Hon hade svart
kamelott på sig, hennes dräkt var enkel, en tröja
med stora armar och en kappa i samma färg. Hennes vita huvudduk stod henne som alla skönheter
bra an. Man bad henne visa hur denna fyrkantiga
duk knytes, vilket är en konst. Hon knöt an huvudduken med gratie."
Något namn på den unga kvinnan är inte utsatt,
men allt talar för att det är Kristina, hon som ska
bli Jöran E1fversons hustru. Hon var änka efter
sjömannen Anders Jeppson i Mölle.
Följen av giftermålen och arvskiftet blir att
Kullagårdens ägor delas upp mellan Brinck och
Jöran Elfverson. Den senare bygger en ny Kulla-

55

gård. Det kommer att bli två Kullagårdar betecknade med olika "tillnamn". Man talar om första
och andra Kullagård, nya och gamla. Jöran Elfverson bodde på den förste, som nu kallas Ransgården, fanjunkare Brinck på den andra, bortre, den
som nu kallas Hotell Kullagården.
Ibland innehåller mantalslängderna små men
intressanta tillägg ibland berörande någon by,
ibland någon gård, ibland någon enskild person.
Dessa tillägg kan på ett ypperligt sätt frammana
bilden av en person som levat för länge sedan och
liksom vara ett titthål genom vilket man får se
en skymt av livet omkring honom hur det levdes
på hans gård.
Mantalslängden för 1820 innehåller ett tillägg
som Jöran E:lfverson på Kullagården personligen
skrivit. Det lyder:
Undertecknad Skeppare och Borgare nyttjar
Brännvin, Caffe, Tobak, ur och sidentyg.
Hustrun, Caffe och sidentyg.
Sonen Nils, 18 år, Caffe, tobak samt något siden.
Drengarna
Carl, Brännvin och tobak.
Jöns under 17 år, Brännvin och tobak.
Avgiven till Bränneri Bränning och pannan uppmätt till 38 kannor.
Kulla den 3 nov. 1819.
J. Elfverson.
Liknande deklarationer är rätt vanliga vid denna
tid. De grundar sig på att man vid denna tid måste
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betala skatt för bruk och innehav av kaffe, ur, siden etc. Man betalar också skatt för varje fönster
han hade , för kortlekar, vagnar m. m .. Hembränning var tillåten och man betalade skatt efter pannans storlek.
Tack vare dessa skatteförordningar kan vi få en
rätt tydlig bild av de yttre materiella levnadsförhållanden som rådde under 1800-talets första årtionden.
Kullagårdens ägogränser är något oklara, det
gäller främst utmarkerna, och med stöd av 1685
års karta gör fanjunkare Brinck gällande, att
gränsen för utmarkerna skulle gå ända borta vid
Råhagen och därifrån tvärs över berget i närheten
av Björkeröd och ned i ha vet vid Bermala hall.
Man frågar Brinck om han kan utpeka några
gränsmärken , men han kan det inte. Efter lantmäteriförrättningen, som äger rum på 1830-talet,
fastställer man år 1834 definitivt att Kullagårdens
gräns skall gå längs Djupadalvägen fram till nuvarande Grindarna och därifrån längs nuvarande
Italienska vägen till en punkt strax innan Barakullen och därifrån ned till ha vet vid Dönneslierna,
nuvarande Malarna eller Solviken.

*
Jöran Elfversons giftermål hade ägt rum vid
sekelskiftet. Men hans äktenskap blev inte långvarigt. Redan den 9 febr. 1806 dog hans Kristina.
Hon hade fött honom två söner, dels Jeppa, som
emellertid dog redan efter något år, dels Nils som
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fötts den 21 maj 1802. Han var alltså fyra år när
hans mor dog. Han växte upp, men det förnfaller
som om han blev styvmoderligt behandlad. Han
lär av någon anledning inte ha fått vara med om
arvsskiftet efter sin mor.
Jöran Elfverson var skeppare och borgare i Hälsingborg och förde bl. a. galeasen Anna Christina
om 35 l/2 läster hemmahörande i Malmö med L.
Kockum som huvudredare. Sonen Nils fick tidigt
följa med på sjöresorna. De båda kom att deltaga i
kriget mot Norge år 1814. Fartyget, som Jöran
Elfverson förde, fick order att segla upp till Svinesund för att förena sig med en samling andra
fartyg , mest jakter. Inalles drogs 32 segelfartyg
hit och därefter lades de kloss intill varandra och
bildade på så sätt en bro, på vilken Karl Johans
soldater kunde ta sig över till Norge. Kriget slutade, och far och son kunde återgå till näringarna
utan att ha skadats.
Ar 1826 gifte sig Nils Elfverson med Ingrid Nilsdotter Bejare, som var född år 1808, och de slog
sig ner på nr 19 Mölle, där fiske och sjöfart gav
en knapp tillvaro. (Ingrid dog 1886, Nils den 26/ 11
1874.)
Tre av deras barn, sönerna Johannes född 22/ 10
1838, Anders född 1845 och Gustaf född 1848,
växer upp här och blir goda möllebor. De kom att
göra storartade insatser i Mölles utveckling.
Den äldste Johannes, har levande berättat om
det hårda livet i Mölle på den tiden. Vid sex års
ålder fick han ge sig ut i världen för att tjäna sitt
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bröd. Han kom då upp till Kullagården till sin fars
styvmor och fick vakta gäss på sommaren. I lön
fick han maten och vid sommarens slut en "skättefallsskjorta". Vid flera tillfällen skickades han i
ärende till Höganäs för sina farbröder. Den 13 km.
långa vägen fick han gå till fots. På höstarna och
vintrarna fick han gå i skogen och plocka pinnar
till bränsle i hemmet.
I tio-tolv års åldern fick han ta till sjöss. Han
seglade med en släkting från Göteborg. Han fick
sköta kocksysslan ombord. Manskapet slog honom
när han inte kunde laga mat fort nog. Han hade
ingen klocka när han skulle koka ägg och följden
blev att de blev för hårdkokta. Då fick han stryk.
Någon hade sagt att han skulle lägga äggen i det
kalla vattnet och låta detta koka upp. Han trodde
att han efter att vattnet börjat koka skulle räkna
till 300; följden hade blivit att äggen blev alldeles för hårda. En höst efter att seglationen var
slutförd och fartyget upplagt blev han avmönstrad
i Göteborg. Den lilla avräkning han hade lyft räckte inte till några biljetter eller resor utan pojken
gick hem till Mölle från Göteborg. För att spara
sina skodon tog han sig fram barfota.
Men han kämpade sig genom hundåren och segade sig upp till sjökapten. Han förde bl. a. de
Horndahlska skonertskeppen "Familjen" och "Höganäs".
Han förvärvar år 1874 den ena delen av Bökebolet, ett område på 15 hektar, styckar upp det i
villatomter, anlägger vägar och gator och med-
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verkar till att lyxvillor och hotell växer upp här.
När Mölle municipalsamhälle bildas år 1907 bor
det omkring 130 människor inom Bökebolet. Själv
bygger Johannes Elfverson villan Bökebolet med
ett utomordentligt läge med förnäm utsikt ut över
Öresund. Han betraktas som en av det moderna
Mölles grundläggare. När Mölle blev municipalsamhälle 1907 ingick han i den allra första municipalnämnden och han hade då en annan ur släkten, hotellägaren Johan E:l fverson som ordförande.
Johannes Elfverson dog den 2 aug. 1926.
Anders Elfverson blir också sjökapten. Han
lämnar emellertid sjön rätt tidigt, slår sig ner på
Mölleläge nr 19 och blir en framstående redare.
På 1880-talet rycker han fram som redare i Mölle.
Och mot slutet av 1880-talet står han för fyra fartyg: Skeppet Activ byggt i Gävle år 1866 på 320
ton, skonerten Augusta på 180 ton, Carl Johan på
51 ton. Störst är hans barkskepp Pallas om 445
ton byggt år 1866 i Hamburg. Hans skepp för den
elfversonska flaggan över världshaven. I Mölle är
det vid denna tid omkring 2.000 ton fartyg hemmahörande. Anders Elfverson ingår längre fram, när
ångan börjar göra sig gällande, som styrelseledamot i åtminstone två rederiaktiebolag. Först Rederiaktiebolaget Mölle, som bildades den 11 mars
1899, och som avser att frakta stenkol från Höganäs till Ryssland. Av dess planerade aktiekapital
betalades 91.500 kronor in. Vidare ingår han som
styrelseledamot i Rederi A/ B Commercial, som
bildas i mars 1908. När Kullens enskilda assurans·

60

förening sammanträder i Höganäs åren omkring
sekelskiftet representeras Mölle av bröderna Anders och Johannes Elfverson.
Anders Elfverson väljes till hamnkapten i Mölle.
Han låter bygga om sitt föräldrahem , Mölleläge
19; vid Mölles brand 1890 står det nya under byggnad, men klarar sig. Man kastade segel över tak
och gavlar, när de hotades av elden .. Han dog 1914.
Gustaf EJfverson kommer också att ägna sina
krafter åt sjöfarten. Han för Otto Bancks ångare
Beta åren 1899-1902. Därefter fram till 1910 för
han samma rederis ångare Arla på 2.320 bruttoton
byggd i West Hartlepool år 1882. På 1890-talet har
han också sysslat med rederiverksamhet att döma
av en uppgift som säger att han från sin bror köper barkskeppet Pallas. - Rederiuppgifterna här
ovan är hämtade ur "Skånska Sjöfartens Historia" av E:irik Hornborg (1950) ett bastant verk,
vari namnet Elfverson förekommer vid flera tillfällen.
Bröderna Johannes, Anders och Gustaf Elfverson har efterlämnat många ättlingar, omkring 50
stycken. I Mölle bor det kvar av dem ett 15-tal,
härtill kommer de som i andra orter i vårt land
skapat sig nya levnadsmöjligheter och gjort sina
namn kända. Nämnas kan Gösta Larsson, som redigerar den digra Statskalendern och hans bror
Hugo Larsson, som varit chef för Försvarets
Forskningsanstalt. De är dottersöner till Gustaf
Elfverson å Mölleläge 12.
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För att återgå till Jöran Elfverson på Kuliågården. Hans Kristina Kullenberg dog den 9 febr.
1806. Han gifte om sig den 13 mars 1807 med Anna
Gunnarsdotter, dotter till Gunnar Larsson på Mölleläge 14 och detta äktenskap blev synnerligen
fruktsamt. Inte mindre än 13 barn föds i det. Flera
av barnen dör i tidig ålder, men åtminstone nio av
dem blev vuxna och gick olika öden till mötes.
Anders Elfverson född omkring 1810 drunknade
i Nordsjön år 1833. Jöns Petter utvandrade till
Australien år 1812. Johannes född år 1816, Helena
Gusta va född 1822 och Adolf Bernhard född 1826
flyttade till Göteborg. Helena gifte sig Lamberg.
Adolf Elfversons namn förekommer i Göteborgs
sjöfarthistoria. Olof Traung nämner i sitt verk "De
stora skeppens redare" , som handlar om den göteborgske storredaren John E. Olsson, att sjökaptenen A. Elfverson var meddelägare i barkskeppet
Dristig. När den unge Johannes E1fverson från
Mölle började sin sjömansbana seglade han med en
släkting från Göteborg. tydligen har det varit
Adolf Elfverson. Adolf E. är gift med Josefina
Auffort, han dör den 13 december 1901, 75 år
gammal.
J öran Elfversons dotter Christina flyttade till
Landskrona och gifte sig där Söderberg. Återstår
en son, Gustaf E1fverson, född den 15 maj 1814,
som vi skulle ägna uppmärksamhet åt här. Han
blev Kullagården trogen. Han gick till sjöss, blev
sjökapten, men drog sig redan på 1860-talet tillbaka från sjölivet för att helt ägna sig åt Kulla-
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gården och Kullaberget. Det är en färgstark personlighet. Det är rentav han som satt glans på
Kullaberg och hans insatser att göra berget känt
både i in- och utlandet har varit av oskattbar betydelse för turismen.

Kullagårdf;l)'I,, där Gustaf Elfverson och Henriette tog
emot gäster redan v id mitten av 1800-talet. Kallas nu
Ransgården. Den brunna huvudbyggnaden låg till höger om landsvägen.

Skepparen och borgaren Jöran Elfverson dog
den 31 mars 1830. Anna Elfverson överlevde honom i tjugo år, hon dog den 5 januari 1850. När
modern dog fick Gustaf svara för Kullagården.
Ett par år efter övertagandet gifter han sig och
detta giftermål väcker en hel del uppseende i bygden.
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Vid gudstjänstbesök i Brunnby kyrka hade han
lagt märke till och fängslats av den unga, sköna,
blonda Henriette Kullin, som bodde hos sin fader
Jesper Kullin född 1807 i deras lilla gård vid Himmelstorp. Jesper Kullin sades ha varit präst ro.en
av någon anledning lämnat sin tjänst. Han är i
längderna upptagen som kustvakt. Det berättades
om honom att när han gick bakom plogen på sitt
lilla åkerland hade han en latinsk bok med sig som
han läste ur.
En torparflicka från Kulla fick springa med
billet d'amour mellan Kullagården och Himmelstorp och hennes postgång bar snart frukt; den 19
maj 1854 stod det ståtliga bröllopet. Som Henriette var född den 4 april 1837 var hon inte fullt fyllda 17 år när hon gick i brudstol. Hennes brudgum,
Gustaf Elfverson på Kullagård, var född den 15
maj 1814, alltså 40 år fyllda!
Den unga Henriette, inte stort mer än en flicka,
blev en drivande husmor på Kulla, äktenskapet
synes ha varit lyckligt, många barn föddes inom
det, men mörka moln skockade sig vid deras soliga horisont.
Den bortre Kullagården hade under åren skiftat
ägare. Nils Kullenberg hade inga. söner, och därmed gick hans namn ut av Kullagården. Genom
sina två giftermål med Kullenbergs döttrar kom
fanjunkare Brinck att rå om två tredjedelar av
Kullas ägor. Han hade tre söner, en av dem, Janne
Brinck, övertog gården, men han behöll den inte
någon längre tid, Han sålde den i slutet av 184064

talet tili en möllebo, skepparen och borgaren Nils
Pyk, och under dennes tid föddes här den 20 mars
1849 den berömda sångerskan Louise Pyk. Nils
Pyk blev efter några år hamnkapten i Hälsingborg
och sålde därför Kullagården och flyttade in till
staden. Köpare den här gången var en slättbo vid
namn Anders Larsson. Han dör den 16 december
1859 och då föranstaltar sterbhuset om försäljning av Kullagården 1 % . Auktionen fastställes till
i februari 1860. En annons i Öresunds-Posten den
9 februari 1860 tillkännager den stora händelsen.
Annonsen är så intressant och faktagivande att
den förtjänar att ordagrant återgivas:
"Onsdagen den 15 februari 1860 låta förmyndarna för avlidne Anders Larssons omyndiga barn
samt övriga sterbhusdelägare, genom auktion till
den högstbjudande försälja Kronoskatte Rusthållshemmanet nr 1 % mantal Kulla i Brunnby socken, Luggude härad, Malmöhus län, med därtill
hörande jord och ägor bestående av cirka 700
tunnlands jordrymd, däribland 80 tunnland öppen
åkerjord utav god beskaffenhet med mylla på lerbotten, samt en större del av denna jordrymd bevuxen med skog och en del till höstnad, övriga delen betesmark, varav finns tjänlig jord till odling.
Å utmarkerna finns tio stycken torpare, vilka
skola årligen utgöra vardera mellan 25--30 stycken dagsverken på egen kost. Egendomen är belägen på en ganska känder ort, det så kallade Kullaberg, samt får tillträdas nästa laga fardag. Rörande betalningen kan endast tillkännagivas att
5
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18.000 Rdr Rmt äro intecknade i förut nämnda
egendom emot sex månaders uppsägningstid. Den
övriga delen av köpeskillingen kan jämkas efter
köparens bekvämlighet.
Vid samma tillfälle försäljes även Anders Larssons efterlämnade kvarlåtenskap bestående av
Tenn, Koppar, Järn och Trädsaker, hästar, oxar,
kor och ungkreatur, får och svin, vagnar och åkerbruksredskap m. m. Auktionen börjar klockan nio.
Smedstorp den 2 februari 1860.
Hans Andersson."
Mycket talar för att Gustaf Elfverson på den
mindre av Kullagårdarna vid denna auktion köper
den större gården. Vid hösttinget 1861 får han
lagfart på köpet. Köpesumman är 31.603 Riksdaler
Riksmynt. Då det nyförvärvade enligt annonsen
omfattar 700 tunnland och enligt arvsskiftet efter
Kullenberg är dubbelt så stort som den Elfversonska Kullagården kan man dra slutsatsen, att de
sammanslagna ägorna mäter omkring 1.000 tunnland. Gustaf Elfverson härskar över hela Kullaberget ! Han är som en kung i ett litet rike. \fan
kan kalla honom "Gustaf Elfverson till Kullagård". Han blir också värd och ciceron för kungligheter och adelsfolk, skalder och författare, lärt
folk och vanliga turister. Han förstår vad den
växande turistströmmen är värd och han utnyttjar den. Redan som barn hade han fått se främmande resenärer under gårdens tak .
. . . Det är omöjligt att fastställa när den förste
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turisten besökte Kullaberg. Flera kända personet
besökte berget redan på 1700-talet. Carl von Linne
stannade till här under sin skånska resa sommaren
1742. Han besjunger i lyriska ordalag Kullagårdens vackra läge. "Kullagården ett enstaka rusthåll låg nästan en halv kvart öster om fyren vilken
var omgiven i öster, söder och väster med de skallige fjällika kullbergen, inom vilka en vacker och
ren bokskog på alla sidor instängde åker och äng
med gården, som låg öppen på norra sidan åt havet och täcktes allenast av bokskogen. Således var
här en av de artigaste situationer som tänkas kunde och folkets beskedlighet svarade emot denna
behagliga ort", heter det hos Linne.
Den förut nämnde schweiziske författaren Karl
Viktor von Bonstetten, född 1745, besöker Kulla
på hösten 1798 under ett par dagar och beskriver
sina intryck härifrån utförligt.
Sommaren 1802 besöker en tysk författare Kullaberg och i sin reseskildring som anonymt utkommer i Stockholm år 1811 under titeln "Reise iiber
den Sund" beskriver han livligt fyrplatsen och naturen och meddelar att den svenske kungen (Gustaf IV Adolf) tillsammans med drottningen sommaren 1801 besökt denna storslagna plats.
Dansken Christian Molbech gör år 1812 en tre
månaders rundresa genom Skandinavien och som
avslutning besöker han Kullaberg. "Breve från
Sverige" heter hans resebok och utkom i Köpenhamn 1817.
Jonas Carl Linnerhjelm gör i början av 1800-
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talet resor genom Sverige och besöker härunder
också Kullen och redovisar sina intryck i boken
"Brev under resor i Sverige" , som utkom 1803.
Organiserade turistresor till Kullen med båt förekom redan på 1860-talet. Granskar man annonssidorna i 1860-talets ortstidningar finner man annonser av ungefär denna lydelse : "Lusttur till Kullen från Köpenhamn med ångaren Orion, pingstdagen, musik ombord, pris 3: - Rdr." Annonsen
återkommer till pingsten år efter år. Olika ångbåter sätts in på traden, någon gång är det S/ S
Helsingborg, någon gång Horatio, vid något tillfälle Götha. Den första annonsen om lustresor till
Kullen vi träffat på härrör från 1862.
Den 29 juli 1865 står följande annons att läsa i
en hälsingborgstidning: Å Hotell Mollberg finns
bekväma och lätta åkdon av alla slag till befordring för resande, som önska bese närgränsande
nejd som Ramlösa, Kullen m. m. En liten notis den
30 aug. 1865 talar för sig själv om Kullens stigande turistvärde. Där står: "Hertigen och hertiginnan af Östergötland hade besök af släktingar till
hertiginnan, prinsessan af Schaumburg och hennes
yngre syster prinsessan Hilda av Anhalt, vilka
tillbragt ett par dagar på Sofiero samt i sällskap
med prins Oscar och hans gemål besökte Ramlösa
och det natursköna fastän föga kända Kullaberg."
Den danske kungen Frederik VII besökte Kulla
sommaren 1852. Gustaf Elfverson var värd och
ciceron och som minne av besöket fick G. E. en
vacker ciselerad silverpokal Denna finns ännu
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kvar i släkten, en sonson har den i sin ägo. Den
13 aug. 1886 besöker Oscar II och prins Eugen
med stort följe Mölle-Kullen och gästar därvid
E'lfverson, som låtit resa äreport och visar omkring.
Gustaf EUverson tog hand om sina kungliga
gäster. Enligt vad en Kulla-tös, Kathari.na Jeppson
berättat, förekom det också att han spexade med
sina gäster. Det var stort ståhej när de kungliga
väntades till Kulla. En gång hade de i förväg uttryckt en önskan om att få se Trollhättehålet och
Trollhättemannen. Jo det skulle nog gå för sig.
I förväg anmodade då Elfverson Lars Thore från
Mölle att ro upp med en sniplast vacker och lång
tång. Så spökade de ut Thore med denna tång och
släppte in honom i grottan. Då Gustaf Elfverson i
spetsen för det kungliga sällskapet travade ned
mot Trollhättemannens tillhåll fick damerna en
vink om att kasta mynt till honom så blev han inte
farlig. Man kom fram till en avsats ovanför grottans mynning och till damernas fasa kröp det fram
en besynnerlig varelse därnere. Varelsen utstötte
egendomliga ljud, runtom lurade de ödsliga klipporna, därute det mäktiga havet. Vem som helst
kunde bli rädd för mindre. Enligt Elfversons vink
kastade de skrämda damerna de mynt de hade och
bad sedan männen om fler.
Ja, det var festligt när de kungliga kom , tyckte
Katharina, kjortlarna asade en hel aln efter på de
kungliga damerna.
Platsen där Trollhättemannen höll till kallas än

i dag Josefinelyst. Namnet har dansk ton. Det är
Gustaf Elfverson som namnfäst platsen efter någon drottning, som fann stort behag i den.
Ytterligare några vittnesmål kan ge glimtar av
livet på Kullagården. Christian Nilsson från Lerhamn har berättat, att hans far tjänade på Kullagården år 1846. Redan då kom det ganska mycket
danska turister dit. Man kände till Kullagården i
Danmark, man kallade den Kulla gästgivargård.
Och när folket från Mölle och bygden på pingstdagen dansade på Skallebacken brukade man gå
ner till Elfversons och beställa bier ...
Lina Tönnesen från Mölle, född år 1862, började
arbeta på Kullagården under Gustaf och Henriette
Elfverson det år hon konfirmerades. Man kunde
vid den tiden bespisa 50 gäster. Men de fick inte
plats alla inomhus, så att man dukade ute på gården i gräset. För att klara alla övernattarna måste
man bädda överallt. I farstun, i matsalen, på vinden och i skrymslen, man lade gästerna på sofflock var det bar sig. Till och med uppe på Store
hög, på bänkarna där kring den lilla dansbanan
förekom det att man bäddade. På den tiden hade
folk inga pretentioner. Smens Krisjan var skickebud och kom släpande med varor från Mölle och
bondgårdar ute i socknen. Han kunde komma släpande på en hel nyslaktad kalv, som firades ner i
brunnen till kylförvaring, kylskåp fanns inte på
den tiden. På lördagarna fick hon tillsammans med
andra flickor, som tjänade hos Elfversons, gå bort
till Skallebacken och upp på Store hög- och rätsa
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undan löv och kvistar för att det skulle bli snyggt
på gångstigar och skogsvägar . . .
När lundavetenskapsmännen Gustaf Retzius
och Hans W allengren sommaren 1902 ämnar göra
arkeologiska undersökningar i Kullabergs grottor
och kommer till Fredrik VII :s grotta finner de, att
de stenar som rasat ned från taket undanskaffats,
grottgolvet är slätt och fint och breda vällagda
trappsteg leder in i grottan. Det är Gustaf Elfversons verk. Vid detta upprensningsarbete hade man
påträffat en del ben av djur. Vetenskapsmännen
ville inte flytta trappstenarna utan jordägarens
tillstånd, följden blev att de fick ligga kvar i orört
skick och de ligger där än i dag, som ett vittnesbörd om Gustaf Elfversons intressen. Och här i
närheten av denna berömda stenåldersgrotta kan
det pekas på åtskilliga spår av hans verksamhet.
Trapporna ned till Josefinelyst fungerar än, tusentals turister har bekvämt kunnat ta sig ned till
den vackra malen. Trapporna är lagda dels med
fint huggna råstenar, dels med ett sinnrikt system
av ekstockar. Inne i ena Josefinelystgrottan står
ännu kvar bord och bänk från Elfversons tid. I
Oscarsgrottan på andra sidan bergryggen står ännu namnet Oscar och datumet 9/ 8 1868 för hans
besök djupt och tydligt inhugget. Högt uppe reser
sig Utsikterna, ett bastant bålverk av grovt ektimmer, ett ståtligt prov på Elfversons blick för
det effektfulla och för hans timmermansförmåga.
Intill Utsikterna ligger resterna av den hydda eller
skeppsruff som E. också rest. Tyvärr har den fal-
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lit i spillror, nött av tidens tand. Och bakom den
ligger ruinerna av en s. k. kaffeugn. I denna kunde
de stora sällskapen med hjälp av en flicka från
Kullagården värma upp eller koka kaffe m. m.
som gästerna själva haft med sig eller som skickats med från gården. Ein liknande anläggning
också med tillhörande kaffeugn finns på Store
hög.
Äran av att ha anlagt en ny landsväg mellan
Mölle och Kullagården tillkommer också Gustaf
Elfverson. Ursprungligen tog vägen till Kulla fyr
av åt höger vid nuvarande grindarna och gick norr
om det berg som ligger här och kallas Salsbacken.
Vägen kom fram vid "milapelen". Elfverson lät
anlägga en väg på sydsidan av det branta berget,
denna väg hette till en början Nyve' (Nya vägen),
men senare tiders turister har döpt om den till det
mera romantiska Italienska vägen, därför att den
med sin hänförande utsikt liknar partier från Rivieran. Vägbygget är återigen ett talande exempel
på Gustaf Elfversons blick för det effektfulla. Nog
har miljoner människor stannat till här och hänförts av utsikten.
På Gustaf Elfversons meritlista kan också antecknas, att han utsågs till nämndeman för Brunnby socken och att han i november 1873 inväljes i
en kommitte, som ska arbeta för att få till stånd
en hamnanläggning i Höganäs.
Gustaf Elfverson insåg vad publicitet kring Kullaberg var värd ocll han stod på god fot med författare och tidningsfolk. Han var något av den

moderna reklamens föregångare. Redan den förut
nämnde von Bonstetten hade som avslutning på sin
lovsång över Kullaberg och Kullagården nämnt en
sak som måste verka mycket gynnsamt på eventuella nya besökare: det var billigt att bo på Kullagården. Hans sällskap bestod av sju personer och
de hade stannat i tre dagar. För hela detta begärde värdinnan bara fyra Riksdaler.
Den kände författaren Sturzen-Becker besöker
vid mitten av 1800-talet Kullaberg och efter de mödosamma vandringarna i den vilda naturen blir
han förplägad på Kullagården och myntar därefter det slående uttrycket: Kullagården är Kullabergs S :t Bernhardskloster.
Mycket tidigt lade man upp gästböcker på Kullagården. En sonson till Gustaf E., E1fver E1fverson, verksam som affärsman i Tanger förvarar
femton stycken av dessa kulturhistoriska dokument. De sträcker sig ända ned till 1821, då Gustaf
E. var sju år. Tydligen har man börjat med dem
innan hans tid, men han utvecklade denna detalj
och en genomgång av dem röjer hur mycket känt
folk det varit bland Kullagårdens gäster. Skaldeförsök i högstämda ordalag vittnar om gästernas
förtjusning och välbefinnande. Danskan, tyskan
och franskan intar stor plats i dessa gästböcker.
De är späckade med adliga namn så att man nästan får intrycket att Kullagården varit en filial av
Riddarhuset. Men inslaget av målare och andra
konstnärer är också starkt på Elfversons tid. Car:men Sylvia ä,r ett namn som möter oss i Kullagår-
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dens gästböcker, hon bodde här på 1860-talet, och
författaren Hartmann hade i Kullaberget en av
sina inspirationskällor.
Engelsmannen Lord Gregory, London, ger föl jande utlåtande om Kulla:
"Sweden is a very beautiful land, but 'Skåne'
with 'Kulla' is the pretiest of all her provinces".
Hovjägmästare Brun från Danmark ger i sin
anteckning i gä:stboken en antydan om vilken gästgivarinstitution Kullagården varit. Det heter:
"Som i den äldste Bog udviser er det lige 50 Aar
siden att jeg förste Gang besögte Kullaberg, og
alltid har jeg, som nu, väret modtaget paa det
hjertligaste av Familien EJ.fverson hvorfor jeg herved bringer mit Tak".
"Kun en mand som kapten Elfverson og en kone
som hans hustru kunne väre värdige att väre värd
paa det herrlige Kullaberg", skriver Charles Mehren, Edinburgh.
Otto Bach skaldar:
Til Grotten, ti1 Grotten idag vi ville ned,
vi sprang vist paa Klippen over tusen Fjed.
Då Strabadsen var gjort,
var vort Intryck så stort,
saa vi a ldrig kan det glemme hvor vi end rejser hen.

Ytterligare en dansk, Leopold Damm, tolkar sina
känslor så:
Kullens Klippetinder jag vil ,
altid mindes med Fryd,
Bölgerne med Brus og Spiel,
til min Gläde slog Lyd,
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Braagen og Larm som av dronende Skud,
i mine ören löd.
Men fra mit Stave paa Klippens Sprud,
det toner som Strengelyd söd.

Och slutligen ett anonymt bidrag i en av gästböckerna, ett bidrag som säkerligen tolkar vad
mer än en känt sen han fängslats av Kullabergs
storslagna natur:
Fraadende Bölger mot Klippens graa,
skönnere Syn jeg aldrig saa.
Ak ! Idag maa herfra jeg drage,
Mindet bliver dog end tilbage,
Frister og plaager m eg,
Til overvundet,
jeg over Sundet,
Atter stävner mod Kullens skränter,
og Sundhed, Livslyst og Krafter henter ...

På hösten 1865, fyra år efter att han fått fasta
på hela Kullagården och hela Kullaberg, låter Gustaf E1fverson införa en annons i ortstidningarna,
en annons som utsäger att Gustaf Elfverson inte
bara ägnar sin kraft och sitt intresse åt turisttrafiken utan att han också driver sitt lantbruk med
kraft och effekt. Annonsen lyder på följande sätt:
"Genom offentlig auktion som förrättas å Kullagård tisdagen den 28 november 1865 låter sjökaptenen Gustaf E1fverson till den högstbjudande
försälja 70 större och mindre svinkreatur, tvenne
feta oxar, en del ungkor, kvigor och slaktfeta får.
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Med betalningen lämnas anstånd till den 1 september nästkommande år.
Görslöf den 18 nov. 1865.
J. Ekelund.
Allt eftersom åren går stiger värdet på Kullagården och dess mark, vilket man kan utläsa av
de officiella taxeringssiffrorna. Taxeringarna från
år 1870 meddelar att Kullagården är taxerad till
34.000 Rdr. Det är en vacker siffra, genom at.t
jämföra den med andra objekt kan man sätta den
in i sitt sammanhang. Krapperup t. ex. är taxerat
till 150.000 Rdr, Bökebohlets två hälfter till vardera 2.500, det dyraste huset i Mölle (Bolins värdshus) till 3.200 Rdr, en väderkvarn ute i socknen till
3.000 Rdr, kyrkan i Brunnby till 15.000 Rdr, det
dyraste huset i Lerhamn, tillhörigt Christen Andersson till 3.000 Rdr o.s.v.
Det är rimligt påstå att Kullabergs stigande värde beror på Gustaf Elfversons arbete och åtgärder för att dra turister till berget. Utåt ser allt
bra ut, men jordhungriga intressen står beredda
att lägga sig till med det fagra och värdeväxande
Kullaberg. Moln börjar skocka sig över familjen
Gustaf EJfverson och hans lilla självägda kungarike. Det är möjligt att köpet 1861 överstigit hans
ekonomiska bärkraft och att inteckningarna kommer att bli en fallgrop för honom.
Ar 1872 drar det ihop sig. En dag detta år blir
Gustaf Elfverson kallad till Krapperups borg. Han
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och Henriette vet att ekonomiska spörsmål kommer att dryftas.
- Gustaf, vad du gör, säger frun på Kullagården oroligt, då hennes man står resklar för att stiga upp i vagnen som ska föra honom till Krapperup, sälj inte Kullagården !
Men vad hon befarat sker. När Gustaf Elfverson
fram på småtimmarna återvänder hem till Kulla
har han anhänt sig sin gård. Han har låtit baronen på Krapperup köpa den.
Detta köp har satt folkfantasien i livlig verksamhet. Man har inte kunnat förstå varför Gustaf
Elfverson sålde. Efter 1872 står baronen Nils Gyllenstierna som ägare till Kullaberget. Gustaf och
Henriette bor kvar - som arrendatorer. G. E. lär
efter köpet ha haft svåra depressioner, det talas
t.o.m. om självmordsförsök. E'n dotter till dem,
Hilma, tog långt senare, sedan hennes far dött,
upp process om återgång av köpet. Hon gjorde gällande, att det inte var juridiskt bindande, därför
att bara Gustaf E. inte Henriette, hennes mor, hade undertecknat köpehandlingen. Hon lyckades inte fullfölja processen, döden kom emellan. I samband med denna process ålades Henriette att lämna Kullagården, där hon bodde kvar som änka.
Hon vägrade. Vräkning utfärdades mot henne. Och
denna vräkning har också satt folkfantasin i rörelse. Det uppges att Henriette lade sig till sängs
och vägrade att låta flytta sig. Då tog vräkningsmanskapet helt enkelt hennes säng, vari den gamla
låg, och bar ut den med allt och satte den på en
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vagn som förde bort den. Henriette fick en fristad
hos Johannes E1fverson på Bökebolet. En av längorna på Bökebolsgården gjordes i ordning som bostad åt henne och där dog hon under första världskriget.
Den 4 :e nov. 1887 lämnar Gustaf Elfverson på
Kulla de levandes antal. Hans dödsannons är införd i H . D. den 9:e nov. 1887. Den lyder:
Att Gud i sitt allvisa råd i dag behagat hädankalla min älskade make Sjökaptenen Gustaf Elfverson i en ålder av 73 år, 5 mån. och 20 dagar,
djupt sörjd och saknad av mig, barn och anhöriga,
varder härmed släkt och vänner tillkännagivet.
Sv. psalm nr 476.
Kulla den 4 nov. 1887.
Henriette Elfverson
född Kullin.
Tidningen ägnar en ovanligt lång dödsruna åt
honom. Några utdrag ur den kan här återges:
"Den bortgångne som i yngre år fört fartyg läm nade redan på 60-talet sjömansyrket och ägnade
sig i stället åt skötseln av sin ganska vidsträckta
fäderneärvda gård. Denna ligger högst uppe på
platån av den i havet utskjutande udden och sluter
inom sitt område de vackraste men också otillgängligaste punkterna av det för sin skönhet vittberömda Kullaberg. Elfverson som ägde ett sinne
och ett hjärta för naturens skönhet som få, fann
att här borde något göras även av människohand
för att locka turister, och så gick han till verket
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med de små hjälpmedel som stodo honom till buds.
Med otrolig och uppoffrande möda bröt han mark,
anlade gångar längs bergsidorna, högg trappsteg i
klipporna och anbragte här och där ett lusthus
eller en vilobänk, från vilken de mest storslagna
scenerier som tänkas kunde fängslar ögat.
Kullagården övergick för ett tiotal år sedan genom köp till Krapperups fideikomiss. Men E. bodde kvar. Han älskade för högt sina klippor och
skär för att kunna lämna dem, då tiden mer än
förr räckte till för honom att syssla med dem. Nya
stigar banades, nya utsiktspunkter uppsöktes och
under tiden blev Elfversons hem också ett hem för
den ständigt växande strömmen av resande, som
där, ofta för intet, funna förplägnad och härbärge,
alltid mötte den hjärtligaste välvilja. Då, som det
flera gånger hänt, någon medlem av svenska eller
danska kungafamiljen besökte Kullaberg var E.
självskriven ciceron. Han förvarar också minnet
från ett av dessa besök, en ciselerad silverpokal,
en gåva av den danske kungen Fredrik VII. Men
långt dyrbarade voro honom säkerligen hans volymiösa dagböcker för resande, där under månget
frejdat namn lästes några ord av erkänsla för gott
värdskap.
Gustaf E1fverson var född 1814 och tillhörde en
i Kullen vittutgrenad och aktad sjökaptenssläkt.
Han lämnar efter sig vedermälet av en man av
gamla stammen, en hjärtegod och vänsäll hedersman, som ägde ganska grundliga insikter även i
ämnen långt utom kretsen för hans yrke eller verk-
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samhet. Hans livsgärning är den att han helt visst
mer än någon annan bidragit att göra sin födelsebygd uppsökt och omtyckt av sommargäster, varmed han också blivit den till största gagn.
Gift med Henriette född Kullin sörjes han närmast av henne och sex barn . . . Slutar den långa
hyllningen.
Henriette fortsätter turiströrelsen. Men Kullagården börjar bli gammal och skröplig. Anläggningen håller på att bli omodern. Nere i Mölle
växer det upp nya, högmoderna hotell och det är
fara värt att Kullagården kommer åt sidan. Inom
familjen diskuterar man att bygga ett nytt modernt turisthotell.
En ödeläggande händelse spelar nu in och sätter stopp för gästgiveriet . .Sent på tisdagskvällen
den 30 januari år 1900 slår det upp eldslågor från
taket på boningshuset på Kullagården. Snart nog
är hela huset övertänt och förintat. Gården består
av huvudbyggnad och tre sidohus. Det är bara huvudbyggnaden som förintats. Gården var mycket
gammal uppger tidningarna., den hade troligen
stått där hela det senaste århundradet. Fru Elfversons lösöre var försäkrat för 3.600 kr. Elden
hade troligen orsakats av en bristfällig rökgång.
En del av de större möblerna räddades, men duktyg och porslin förstö,r des. E'n hund blev innebränd. Man befarar, att alla de ovärderliga gästböckerna skulle ha förstörts, men så visar sig inte
vara fallet. Några av dem har blivit lågornas rov.
Det är tal om att bygga upp ett nytt modernare
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turisthotell, som sonen Johan Elfverson född 1869
ska sköta. Man tänker sig också att Henriette ska
öppna pensionat i Mölle.
Det blir inget av dessa planer. Manbyggnaden
till Elfversons Kullagård kommer inte att återuppstå. Längorna står kvar, de kallas nu för Ransgården. Boningshuset låg på andra sidan landsvägen
och när man närmare granskar detta område kan
man där finna förvildade bärbuskar, fruktträd
kanske planterade blommor - minnen från Elfversons tid . Landsvägen gick tvärs genom gårdsplanen på Kullagården.
Familjens hotellplaner utvecklar sig i ny riktning. På våren 1902 omtalar tidningarna att det
håller på att byggas ett nytt hotell uppe på höjden
ovanför Mölle. Johan E:lfverson, en son till Gustaf
och Henriette på Kullagården, heter den nye hotellägaren. Han hade börjat så små tt med servering i ett vanligt boningshus däruppe på höjden.
Nu byggde han till, förbättrade, försåg anläggningen med glasverandor o.s.v. I juli 1902 kunde
det nya hotellet, som fick namnet Hotell E1fverson,
tas i bruk. Det blev omedelbart populärt, från när
och fjärran kom det gäster dit. Johan Elfverson
tycks ha haft förmågan att skapa den atmosfär,
den goda stämning inom sitt hotell, som gör att
man trivs där och att man lockar andra dit. Vid
denna tid, från sekelskiftet och fram till första
världskriget, nådde också Mölle sin topp som turistort. Människorna strömmade till Mölle. Det
fanns inga möjligheter att hysa dem alla. De var
6
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tacksamma att bara få tak över huvudet. Alla
tänkbara utrymmen togs i anspråk för att logera
turister. Man nöjde sig t .o.m.med att sitta och so·
va i en länstol. Det var främst tyskar och danskar
som sökte sig till Mölle. Tyskarna var tacksamma
som gäster genom att de stannade så länge.
Bland Mölles turister fanns ett rätt starkt inslag av konstnärer och deras vistelse här har i
flera fall lämnat varaktiga spår. Det förekom att
konstnärer gjorde överenskommelser med hotellvärdarna om att få bo på hotellet mot att de lämnade tavlor. Johan E1fverson var mycket förstående och framsynt härvidlag och genom överenskommelse med konstnären Krumlinde och andra
gjorde han nästan sitt hotell till ett tavelgalleri.
Inte mindre än 31 Krumlindedukar, en del av dem
av väldigt format, hann samlas på Hotell Elfverson. Dessa dukar blev något av en sevärdhet.
Det gick bra för Johan Elfverson. Behovet att
utvidga blev påträngande för honom. Han beslöt
att bygga till. Men det stötte på patrull. Baronen
på Krapperup ägde all jord i och kring Mölle och
det fordrades hans tillstånd att bygga. Och han
satte sig på tvären. Johan E1fverson uppvaktade
baronen flera gånger utan att nå resultat i sitt syfte. Äntligen, på nytt, berättar släktkrönikan, hade
Johan E. kommit till Krapperups borg i sitt sedvanliga ärende att få tillstånd att bygga till och
arrendera nödig mark.
- Hr Elfverson måste vänta ett par dar, svarades det.
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Johan Elfverson var otålig, han ville ha ett avgörande, och för att få ett sådant till stånd vände
han sig till sin körsven, som kört honom till Krapperup, och sa med hög röst:
- Du Nils Petter kör him efter litta mad till
mej. Jag tänker stanna här ett par dar!
Hans metod hjälpte. Då han lite senare på dagen
återvände hem till Mölle hade han det åstundade
byggnadstillståndet med sig.
Johan Elfverson slog till och byggde stort. Han
var den förste hotellmannen i Mölle som började
bygga stort, har man icagt om honom. Friliggande
från den ursprungliga moderbyggnaden lät han nu
bygga ett annex av ansenliga dimensioner. Läget
för det var ypperligt; på ena sidan hade man den
fridfulla skogen, på den andra, åt söder, det blixtrande Öresund och dess bebyggda stränder.
- Mänskligt att döma bör det bli en god affär,
skall Johan E:lfverson ha sagt till en besökande
som kom upp där och uttryckte hur imponerad
han var av Elfversons nybygge.
Men människan spår, ödet rår. Hotellet blev
precis färdigt och fick ditmålat de väldiga bokstäverna till orden HOTEL ELFVERSON, då
första världskriget bröt ut. Kriget kom att få nära
nog katastrofala följder för turistlivet i det internationellt betonade Mölle. Säsongen 1914 slutade
tvärt som när man blåser ut ett ljus. Tyskarna
försvann som på en signal - för att aldrig till någon reda återkomma. Världskriget förde med sig
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genomgripande förändringar i samhällsbilden. Det
var som om människorna förändrats med den. Baserat främst på utländsk publik lyckades inte det
internationella Mölle återerövra sin forna ställning. Hitlertiden och andra världskriget förstörde
än mer. Detta återverkade också på Hotel Elfverson.
Hotellet gled ur händerna på släkten Elfverson.
Under andra världskriget såldes Hotel Elfverson
för 101.000 kronor och efter skiftande ägare förvärvades det av RESO. Under kriget var det flyktingläger för flyktingar från Danmark och Polen.
RESO :s ägandeskap av Hotel Elfverson slutade
med en förödande eldkatastrof. Vid midnatt den
13 augusti 1953 slog lågorna ut från taket och ett
par timmar senare var själva moderbyggnaden
förintad. E,l dsvådan syntes över stora delar av
Skåne, även över i Danmark uppmärksammades
den. En viss mystik ligger förborgad i denna
brand; ett kassaskrin innehållande 15.000 kronor
försvann spårlöst trots att det borde ha förvarats
i eldsäkert kassavalv.
Annexet stod kvar. Fru Lalla Olinson köpte det,
byggde till kök och matsalar och drev ett par år
hotellrörelse där. Hon sålde det i sin tur till Ersta
diakonissanstalt, som förvandlade det till vilohem,
som öppnades sommaren 1956. Och i juli månad
samma år övermålades jättebokstäverna HOfl'EL
ELFVERSON, som över nejden ropat ut att här
hade medlemmar ur släkten Elfverson utfört en
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skapande gärning inom turismen. övermålningen
av bokstäverna skedde för att de skulle ersättas
med namnet "Erstahus" - betydde det månntro
att släkten Elfversons hotellsaga var slutberättad?
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HAMNEN I MöLLE
Belyst genom några historiska dokument

Till den 13 september år 1876 var mölleborna
kallade till en synnerligen viktig bystämma. Det
gällde för stämmodeltagarna att ta ställning till
en fråga, som inte bara var av livsavgörande betydelse för Mölle och Bökebolet utan som också
på det livligaste intresserade bebyggarna i omkringliggande byar och gårdar. Det var fråga om
att bygga en hamn i Mölle. Mycket folk hade kommit tillstädes denna 13 september 1876 när ordföranden, sjökapten N . H. Corfitson, slog klubban
i bordet och förklarade bystämman öppnad.
Protokollet, som skrevs medan ännu bystämmodeltagarna var kvar fick följande lydelse:
Protokoll hållet å Mölle fiskeläge
vid Bystämma med innevånarna
därstädes den 13 september 1876.
Sedan denna stämma till vilken kallelse på vanligt sätt
var utgången blivit öppnad därvid i ordinarie byfogdens
frånvaro, förhandlingarna leddes av undertecknad därtill
utsedd, föredrogs inför den talrikt församlade mening--
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heten en av Herr Captenen L. Gagner på därom gjord begäran upprättad plan och profilritning till en ny hamnbyggnad vid Mölle fiskeläge jämte åtföljande kostnadsförslag beräknade till 44.800 kronor.
Bystämman förklarade sig enhälligt godkänna den upprättade plan -och profilritningen under uttryckt önskan att
hamnanläggningen såsom i alla hänseenden nyttig och ändamålsenlig måtte i överensstämmelse med ritningen bliva verkställd, varvid bystämman vill underkasta sig de
ändringar i byggnadsplanen som kan föranledas. För att
åstadkomma detta arbetsföretag till vilket fiskel,äget saknar tillräckliga medel beslöt man utse två delegerade som
skulle ingå till Kongl. Maj :t med ansökan om statsbidrag
på 2/ 3 av byggnadskostnaderna eller i runt tal 30.000
kronor utan återbetalningsskyldighet, och om detta beviljades, ville fiskeläget förbinda sig att tillskjuta den
återstående tredjedelen, eller vad därutöver erfordras om
kostnaden skulle överstiga det först beräknade beloppet.
På framställd proposition förklarade stämman att detta
protokoll skulle anses såsom fiskelägets i förenämnda hänseende gällande förbindelse.
Härefter utsågs Herr Captenen N. H . Corfitson och
Handlanden C. F. S,wenson att såsom fisktlägets deiegater underskriva den underdåniga ansökan, som i ärendet
skall till Kongl. Maj :t avlåtas, ävensom att hos ämbetsverk
och myndigheter, där saken kan förekomma, skriftligen
eller muntligen fiskelägets talan utföra.
Till att justera protokollet, vilket genast uppsattes, utsågs Peter Brandt och H . Norgren.
Mölle som ovan
N. H. Corfitson
Uppläst och justerat:
P. A. Brandt
H. Norgren

Originalet till detta protokoll förvaras på Riksarkivet i Stockholm. Det ligger i en map med
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övriga papper berörande Mölle hamn och det kan
sökas under Civildepartementets handlingar. Några ord om huvudpersonerna i handlingen!
Sjökapten Nils H. Corfitson var född 18 maj
1829 och bodde på Mölleläge nr 14. Han dog år
1889. Han var en av Mölles första ångbåtsbefälhavare, han förde åren 1873- 75 ångaren Kullen,
en ångare, som mätte 385 bruttoton och hade 45
hästars maskin och tillhörde rederiet "Kullen" bildat av E. T .. Killman år 1871. Nils H. Corfitson
var fader till de kända Corfitzönerna, Konsul Nils
C. och H. L. Corfitzon, den senare hamnkapten i
Hälsingborg. Båda ansågs som ägare av väldiga
förmögenheter när de relativt unga dog.
C. F. Swenson, eller som han själv skrev namnet,
Swensen, kallades av folket Danske-Svensen, vilket antyder att han hade danskt påbrå. Han drev
affär där nu Ny' har sitt annex. Hans affär brann
upp vid Mölle brand. Han var född 1834.
T'vå brister i detta stämmoprotokoll går genast
i dagen; hur intressant vore det inte att få veta
var stämman hölls och hur den sammankallades!
Redan den 19 september 1876 har N. H. Corfit.
son och C. F. Swensen, skrivelsen till kungen klar.
(Originalet finns på Riksarkivet.) Den är ganska
lång men vi ska försöka ordagrant återge dess viktigaste partier. Den ger ett utsökt prov på vilket
frasrikt språk man vid denna tid förde i skrivelser
till Kungl. Maj :t det är ibland nästan så att innehållet skyms. Se bara på början !

88

Stormäktigste, allernådigste Konung!
Vidfogade vederbörliga betänkanden, kostnadsförslag
och ritning å en tillämnad ny hamnbyggnad vid fiskeläget
Mölle våga undertecknade på grund av därtill erhållna, i
bifogade bystämmoprotokoll innefattade uppdrag, underdånigst anhålla det Eders Kongl. Maj :t ville i nåder genom avlåtande av nådig proposition till nästa Riksdag bereda nämnda fiskeläge utväg till erhållande för detta ändamål av ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av
30.000 kronor motsvarande omkring 2/ 3 av den för hela
byggnadsföretaget beräknade summan, 44.800 kronor, då
fiskeläget, såi;;om åberopade bystämmoprotokoll utvisar,
tillförbundit sig att bestrida återstående tredjede~en eller
vad därutöver erfordras.

I fortsättningen av skrivelsen framhålles att en
hamn vid Mölle är av behovet påkallad. Tillsammans med Bökebohlet har fiskeläget 579 invånare.
Det finns inte annat än en mindre lastbrygga, som
uppförts på enskild bekostnad. Ganska många fartyg har dock angjort den. Till Mölle och Bökebohlet hör sammanlagt 51 större och mindre båtar.
Till inkomstbevillning är upptagna nio skeppare,
nio båtskepare och 19 styrmän. Skrivelsen utmynnar i följande avslutning:
Då Eders Kongl. Maj :t städse med intresse följt den sjöfarts- och fiskeriidkande befolkningens strävan att utvidga sin verksamhet, våga vi hoppas, att Eders Kongl. Maj :t
också nu värdes räcka Mölle fiskeläges invånare en hjälpsam hand för befrämjandet av det åsyftade målet. Vi är
förvissade att de medel som anvisas skola bära god frukt,
inte bara för den plats saken närmast berör utan även för
kringliggande omnejd, på samma gång som den allmänna
sjöfarten skulle betydligt gynnas av en hamn, där fartyg
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vid inträffade stormar kunna inlöpa för skydds erhållande.
Fiskeläget är statt i framåtskridande och alltmer framstår
en hamn som ett oavvisligt behov, vilket förr eller senare
måste avhjälpas ehuru tidpunkten härför är sannolikt
långt avlägsen om staten ej mellankommer.
Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärda
Stormäktigste, allernådigste Konung
Eder Kongl. Maj :ts
underdåningste, tropliktigste undersåtar.
Mölle den 19 september 1876.
N. H. Corfitson
Sjö Capten

C. F. Swensen
Handlande

Skrivelsen blev mycket väl emottagen på högsta
ort och den skickades genast ut på remiss. Det blev
Väg- och vattenbygnadsstyrelsen som närmast
fick yttra sig över den. Men så kom denna skrivelse inte ensam utan var stödd av en lång rad officiella utlåtanden och uttalanden.
Den 28 augusti 1876 hade man under ledning av
R. Widegren hållit ett offentligt opinionsmöte i
Höganäs, där man diskuterat behovet av en hamn
i Mölle. Protokollet från detta möte lyder som
följer:
På uppmaning av innebyggare å Mölle fiskeläge hade
undertecknad dels genom kungörelser i ortens kyrkor,
dels genom annonser i Helsingborgs Tidning, uppmanat
dem som voro hugade att medverka för en hamnanläggning vid Mölle fiskeläge, avsedd såväl att tillfredsställa
skeppsfartens som fiskets behov, att med mig sammanträda för att rådslå i ämnet och fatta de beslut, vartill omständigheterna kunna giva anledning. Sedan undertecknad
blivit vald till ordförande för sammanträdet och även er-
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hållit uppdraget att uppsätta det protokoll, som därvid
borde föras, anmälde sig först nedanstående personer såsom närvarande, nämligen:
Sjökapten N. H. Corfitson och Kustsergeanten P . J.
Leveau, såsom ombud enligt fullmakt för 26 personer bosatta i Mölleläge,
Lantbrukare Tengvall i egenskap av ordförande i Brunnby sockens kommunalstämma,
Inspektor Olsson såsom ombud för innehavaren av Krapperup.
Byfogden N. P . Andersson och fiskaren P. Andersson
såsom ombud för Arild,
Sjökapten Andersson från Nyhamn,
Sjökapten Jönsson från Stubbarp,
Konsul E. T. Killman i Höganäs,
J . P. Fisch från Mölle.
På därom framställd förfrågan förklarade samtliga de
närvarande att anläggandet av en hamn vid Mölleläge i
enlighet med den av Kapten Gagner uppgjorda ritningen
otvivelaktigt skulle komma att lända till stor förmån icke
allenast för själva fiskeläget utan även för hel,a orten,
enär dels ortens jordbrukare kunde bliva i tillfälle att från
Mölle utskeppa sina produkter, fiskarena från samtliga
fiskelägen erhöll en välbelägen hamn i vilken de lätteligen kunde söka och erhålla det skydd, varav de ofta hade
behov, varjämte den stora mängd av mindre fraktfartyg
dels från Kullen, dels från andra närbelägna orter, kunde
bliva i tillfälle att vid behov söka nödhamn, ävensom att
hämta frakter.
På senare framställd fråga om befolkningen genom aktieteckning skulle kunna åstadkomma den summa som erfordrades, svarade man att det var omöjligt. Där bodde
bara fiskare och arrendatorer och skeppare utan synnerlig förmögenhet. Men om man skulle få 2/ 3 av kostnaderna
så skulle man själv åstadkomma resten och garantera att
arbetet blev utfört.
At inneby-ggarna från Mölle uppdrogs att göra under-

då ning fr a mställning om statsanslag p å 2/ 3 av summan.
S edan r epresentanter fr å n Mölleläge härtill förklarat sig
villiga uppl östes samma nträdet .
In fi dem
R. Widegr en .

Widegren var fiskeriintendent.
Namnen på de 26 möllebor, som gav Corfitson
och Leveau fullmakt att föra deras talan finns också bevarade och namnen, är :
C. F. Swensen, Johannes Olsson, Pehr Larsson,
B. Larsson, A. Bökberg, N. Olsson, P. Pettersson,
Nils Pettersson, P. Hoberg, P. Svensson, J . Bengtsson, B. Malm, H. Norgren, J. Persson, Göran Witting, A. F. Fisk, H . Hansson, P . Lindblad, P . A.
Brandt, Axel Andersson, 0 . Korfitson, P . Christenson, A. P. Jönsson, L. P. Nilsson, Anders Svensson,
J. 0. Fisch.
Dokumentet ger prov på olika handstilar hos de
olika mannarna. En del av dem påträffas då och
då i Mölles offentliga liv. Swensen var handlare
och fick vara med att utarbeta skrivelsen till
Kungen. Bökberg var delägare i Bökebolet, Malm
var kustvakt, Lindblad var kustsergeant och bodde på senare villa Minnet. Axel Andersson var hotellägare och initiativtagare till kapellet. Norgren
var skeppare, drev senare affärsrörelse.
I Brunnby sammankallas kommunalstämma och
denna gör den 15 september ett uttalande i den
riktningen att man tillstyrker planerna på en
hamn i Mölle och yrkar på att besluten bör gå i
verkställighet. - Som ordförande i kommunalstämman sitter Gunnar Hansson.
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Kyrkoherde Chr. Herslow intygar den 18 september 1876 på pastorsämbetets i Brunnby vägnar
att i Mölle fiskeläge är det 471 personer kyrkoskrivna och bofasta, i Bökebohlet är det 108 personer och om man tar med Kulla, Mölle by, Vattenmöllan och Björkeröd vars innebyggare , alla från
Mölle hamn idkar sjöfart eller fiske, tillkommer
ytterligare 100 personer, som direkt får nytta av
en ny hamn vid Mölle. Mölle-Bökebohlets sammanlagda folkmängd var vid denna tid 579 personer.
Den 1 maj 1872 hade Mölle fått tullstation. Föreståndare för den var byfogden och kustsergeanten
P. J. Leveau. Till stöd för det planerade hamnbygget i Mölle gör han en undersökning över hur pass
livlig sjöfarten varit till och från Mölle under åren
1872 till 1876. Det är intressanta siffror han lägger
fram. De meddelar att Mölle trots sin enda lilla
"bro" haft ganska livlig sjöfart.
Ar 1872 ankom eller avgick 257 farkoster om
1.085 nyläster från eller till inrikes hamnar. Till
utrikes orter under detta år utklarerades 110 farkoster om 497 nyläster och från utrikes ort ankom
121 stycken om 391 nyläster.
En nyläst = 4,25 ton.
Ar 1873 ankom från inrikes orter 250 stycken
farkoster på tillsammans 880 nyläster och samtidigt utklarerades till utrikes orter 111 stycken om
511 nyläster. Från utrikes ort detta år ankom 131
farkoster om 722 nyläster.
Ar 1874 ankom eller avgick till inrikes orter 297
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fartyg om 1.138 nyläster. Till utlandet avgick 206
stycken om 766 nyläster och från samma håll ankom 164 stycken om 659 nyläster.
Under år 1875 slutligen ankom eller avgick till
inrikes orter 238 farkoster om 577 nyläster och
851 tons. Från utlandet ankom 149 fartyg om 874
ton. Och till utländsk ort avgick 189 farkoster detta år. I genomsnitt hade Mölle hamn anlöpts av
250 båtar årligen under denna tid.
Handelsflottan i Mölle bestod vid denna tid av
följande fartyg: skeppet Antilop, skonerterna Anna Katrina och Emelie, härtill kom sju däckade
segelfartyg i storleksklassen mellan åtta och tio
ton, 14 stycken öppna i storlek mellan fyra och sex
ton och därtill kom 30 snipor. De senare räknas
ha en lastförmåga av högst ett ton.
Siffrorna ovan ger en god bild av seglationen på
Mölle på 1870-talet. Den tycks rent av ha varit
betydande med hänsyn till de enkla hamnförhållanden som erbjöds. Och ännu några siffror hämtade ur fiskeristatistiken berättar om hur kullaborna med liv och lust ägnar sig åt fiske.

Värde av

I Fiskare I Nä rdingar I Värde I Båta r / b åtar och I Fångstv ä rde
re dskap

Ort
Mölle
Arild
Ny hamn
Le rhamn
Höganäs
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65
30
35
2i
8

1.000 st
700
700
600
250

12.000 k r 1 29
8.400
18
8.400
14
7.200
10
3.000
6

36.000 kr
32.000
21.600
15.800
5.400

I

12.000 kr
10.800
6.600
4.000
2.600

Som synes ligger Mölle främst i denna fiskeristatistik. Båtarna är egentligen uppdelade i två
klasser, stora och små. De stora räknar ungefär i
antal 2/ 3 av de mindre. De stora båtarna värderas
till 1.200 kr. Som framgår värderas en näring till

Vy över Mölle hamn på 1930-talet.

tolv kronor vid denna tid. Alrusor finns inte, men
däremot stora mängder av garn för torsk- och
annat fiske. Siffrorna gäller året 1875 men detta
sägs ha lämnat sämre resultat än föregående år.
Siffrorna är utarbetade av och tabellen underskriven av P. J. Leveau, byfogden och kustsergeanten.
Kronolänsman J. Ekelund i Görslöf intygar den
16 september 1876 att i Mölle fiskeläge är inkomst95

bevillning påförd nio skeppare, nio båtskeppare
och 19 styrmän eller matroser.
Möllebornas kungliga brev med begäran att få
statsbidrag till en hamn åkte omedelbart ut på remiss till olika instanser. Redan den 25 september
1876 remitteras det till styrelsen för Väg och Vatten och denna ger redan den 11 oktober samma år
sitt utlåtande. Det är kort och gott. Man konstaterar i sitt svar att kapten L. Gagners kostnadsförslag slutar på 44.800 kronor och att det är granskat av väg- och vattenbyggaren majoren A. Remner. Vidare konstaterar man, att mölleborna äskar
30.000 kr. i statsbidrag och att de är beredda att
ansvara för resten. Väg och Vatten ställer sig välvillig mot möllebornas begäran och man föreslår,
att regeringen till Riksdagen framlägger en proposition om att få ett särskilt anslag på 30.000 kr.
att helt komma Mölle till godo. Styrelsen tänker
sig att 15.000 kr. kunde utbetalas under år 1878,
och 15.000 under år 1879.
Fiskeriintendenten R. Widegren - samma man
som ledde allmänna mötet i Höganäs den 28 aug.
1876 - får också avge yttrande om möllebornas
begäran. Hans utlåtande är synnerligen positivt
och välvilligt instämt mot mölleborna. I ett mycket långt inlägg daterat den 22 okt. 1876 yttrar
han bl. a.:
"På sydliga sidan av den spetsiga udde varmed
den skånska halvön Kullen utskjuter i Kattegatt,
ligger Mölle fiskeläge varest är hosa tt en kraftig
och idog befolkning, som hämtar sin bärgning, dels
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av fraktfart, dels av fiske, företrädesvis sillfiske
med däckade båtar i Kattegatt, Bälterna och Öresund. Den gynnsamma belägenheten för omförmälda yrkens utövning, som Mölleläge innehar, har
utan tvivel varit orsak varför platsens invånare
sedan lång tid tillbaka uteslutande hämtar sin
bärgning av förut nämnda yrken, vilka med varandra icke allenast hava det gemensamt att de
båda fordra och uppamma sjöduglighet, utan även
däri att de farkoster, som vissa tider icke användes för fiske , tidvis användes för fraktfart . . .
Fiskeriintendentens utlåtande utmynnar i en bestämd tillstyrkan av att bygga en hamn i Mölle.
Det är en angelägenhet av allmännyttig beskaffenhet. Den bör förses med vågbrytare, ett bålverk
som skyddar, och bör muddras upp till tillräckligt
djup . P å den långa kuststräckan Halmstad--Hälsingborg finns inte någon hamn, där seglare kan
söka nödhamn, uppger han. Sedan Mölle år 1872
fått tullstation har platsen årligen angjorts av
omkring 250 fartyg från inrikes ort, och till utrikes ort har avgått nära 200 stycken årligen. Värdet av redskap och båtar i Mölle och omkringliggande samhällen uppskattas till 111.000 kronor
och det årliga fångstvärdet till 36.000 kr. Genom
att en hamn bygges i Mölle skulle ortens jordbrukare få lättare att avyttra sina produkter. Nu
kanske de på hjuldon måste forsla dem två- tre
mil till Hälsingborg eller Ängelholm . ..
Sedan synes inte något särskilt hända i Mölles
hamnfråga. Det förefaller som om ärendet fick
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vila. Riksdagen beviljar varje år 30.000 kr. att användas till fiskehamnar i smärre fiskelägen. Det är
tänkbart att många fiskelägen står i kö om dessa
pengar, alltnog det dröjer innan Kungl. Maj :t kommer till resultat. Några handlingar, som utvisar
att mölleborna stött på på nytt, har vi inte påträffat i Riksarkivet eller i Väg- och Vattens arkiv.
Men den 15 mars 1878 faller avgörandet! Mölleborna får pengarna till sin hamn!
Vid konselj på Slottet denna dag, med Oscar Il
och statsministern Louis de Geer som främsta
män, utfärdar man ett kungligt brev, som måste
ha hälsats med glädje i Mölle. Detta brev är som
de allra flesta kungliga brev tungt formulerat med
oändligt långa meningar, i vilka man liksom i ett
enda andedrag försöker säga allt. Valda delar av
det ska vi försöka återge:
"Uti en genom vår befallningshavande i Malmöhus län insänd och till nådigt bifall förordnad
skrift hava, enligt därtill av Mölle fiskeläges invånare dem vid bystämma lämnat uppdrag, Sjökaptenen N. H. Corfitson och Handlande C. J.. Swenson anhållit, att vi måtte bereda nämnda å södra
sidan av halvön Kullen belägna fiskeläge ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till ett belopp av 30.000 kr. såsom understöd för att enligt
ett av L. Gagner upprättat å 44.800 kr. slutande
kostnadsförslag anlägga en mindre båthamn vid
fiskeläget.
Det har anförts att fiskeläget, där tullstation
finns, har med inbegrepp av den därmed samman-
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hängande lägenheten Bökebohlet en befolkn1ng av
579 personer, vilkas enda försörjningsmedel är sjöfart och fiske och vilka ägde 51 större och mindre
båtar, att för närvarande i Mölle inte finns andra
bekvämligheter för sjöfarten än en mindre lastbrygga, likväl ett ganska stort antal farkoster därstädes in och utklarerats, vilket ådagalade att stor
benägenhet finns för platsens anlöpande och jämväl gav anledning antaga, att rörelsen vid fiskeläget, skulle betydligt ökas om en lämplig hamn där
inrättades, samt att ställets befolkning icke förmådde själv bekosta anläggningen av en sådan.
Kungabrevet fortsätter och det tänkes riktat till
styrelsen för Väg och Vatten:
Efter det I häröver den 11 okt. 1876 avgivit utlåtande och fiskeriintendenten också inkommit
med yttrande i ämnet, hava vi nu låtit detta ärende oss föredragas och i sammanhang därmed till
förnyad prövning förehaft Edert den 31 dec. 1877
avgiva förslag till fördelning av det för innevarande år utav riksdagen till understöd för byggandet
av smärre båthamnar beviljade extra anslaget av
30.000 kr .
. . . Och så kommer man äntligen till den springande punkten i hela harangen: Mölle fiske.läge får
till anläggning av en hamn 29.000 kronor, av vilka
13.000 skall tas av innevarande års anslag och
16.000 av 1879 års.
Det kungliga brevet fortsätter: Och vilja vi tilllika hava härigenom anbefallt och bemyndigat
Eder dels att från vederbörande infordra kontrakt
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om dessa arbetens påbörjande före 1878 års utgång och fullbordande enligt de gillade arbetsplanerna. Uti kontraktet böra intagas de av Riksdagen stadgade villkoren för dylikt statsbidrags tillgodonjutande.
8lutligen fordras garantier för att arbetet blir
utfört enligt ritningarna, att säkerhet ställs för
medlens återbetalning i händelse av avbrutet arbete, bestämma utbetalningsterminerna, att tillse
att ritningar och planer kommer till efterrättelse.
Stockholms Slott den 15 mars 1878.
Oscar / C. J . Thyselius.
Det är kung Oscar Il som skrivit under det för
mölleborna behagliga brevet. Han hade blivit kung
1872, dessförinnan var han hertig av Östergötland
och som sådan gjorde han sommaren år 1865 från
Sofiero ett besök på Kullaberg. Han hade besökt
Mölle-Kullen när detta ärende avgjordes.
Hur såg det ut inom Mölle hamnområde innan
man tog itu med att bygga hamn? En hel del anordningar hade gjorts för att skydda båtarna.
Gamla kartor över Mölle ger en god bild av hur
där såg ut. En utförlig karta från år 1766, som
ritades i samband med att man då började bryta
sten från berget, visar, att det fanns 15 kåser inne
i kroken vid Tångnean, där Strajd rinner ut. Ungefär där nu Ruffen ligger gick en 70 alnar lång
brygga rakt ut. Ute i sin spets var den bredare
liksom ett pirhuvud. Söder om denna lilla brygga
låg sju båtkåser. Och söder om dem låg en liten
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båthamn med bågfor;nade bryggor. Dess två bryggor var ungefär 80 alnar långa. Vid denna tid höll
man på att bygga den s. k. ören och avsikten med
den var att ge skydd åt en lastbrygga, som låg vid
Stora Qvigan, och vid vilken man lastade sten som
bröts innanför. Utanför Varmbadhuset kan vi än
i dag se rester av denna brygga. Djupen i hamnbassängen är också utsatta, det rör sig om sex till
nio fot i farleden.
Varje hushåll eller gård förfogade över och fick
själva underhålla och reparera var sin egen kås i
forna tider. Kåsen fick namn efter sin byggare eller ägare. Sjökapten Bernhard Nilsson på villa
Ideborg har på 1940-talet gett oss namn på de kåser som ännu finns kvar. Räknat från väster hette
de: 1. Nils Bögas kås, 2. Petter Jeps kås, denna är
lätt igenkännlig genom att den har en stor blå sten
längst ut, 3. Petter Jemmasens kås, 4. Fiskar Nybergs kås, 5. Nils Olssons kås, 6. Göstas kås, 7.
Lille Fiskas kås.
Söder om hamnen låg ytterligare samlingar av
kåser. Den första hette Gunnarsons kås, nästa
Blombergs kås. Ännu ett stycke åt söder låg två
kåser, dels Corfitzons kås, dels Hobergs kås. Vid
Bågarp låg ytterligare två kåser tillhöriga Petter
Corfitzon och slutligen nere i Foglaviken låg Gylleröds kås.
På senare tid har man vid Målarens kås anordnat en badplats. Kåsen här har sitt namn efter m ålaren Carl Wallentin, som i början av seklet började anlägga den.
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Kapten Bernhard Nilsson å Ideborg var 22 år
gammal, när regeringen beviljade Mölle medel till
att bygga en hamn. Han har berättat härom:
Man började arbeta på hamnen i november 1878.
Alla män i byn från 17 år och uppåt ålades eller
åtog sig att årligen göra tio dagsverken eller tillskjuta tio kronor. Nils Corfitson var högste chef
för hamnarbetet. Stenhuggare Fredriksson svarade för stenarbetet. Baronen på Krapperup satte
bönder till att fälla träd och göra stockar, som sedan forslades ned till hamnområdet, där man byggde brokar, som fylldes med sten. På vintern när
isen var bärkraftig underlättades arbetet genom
att man på slädar kunde dra stenar långt ifrån.
År 1881 blev hamnen färdig. En av de första den
kunde ta emot var ångaren Hebe, som gick med
passagerare till Mölle-Kullen.
Så långt den gamle möllebon Bernhard Nilsson
å Ideborg.
Hans iakttagelser bekräftas av arkivalier i Väg
och Vattens arkiv. Den 24 september 1878 underskrivs och utväxlas kontrakt om hamnbygget i
Mölle. Som undertecknare från Mölles sida står P.
Olsson (förvaltare på Krapperup en viktig person
som här fick bevaka baronens intressen), N. H.
Corfitson, byfogden P. J. Leveau, kaptenerna A.
Andersson, J . P. Fisch och A. B. Rifve. Kontraktet bestämmer att hamnen ska vara färdig den 1
september 1880.
Mölleborna lyckades inte klara av denna detalj i
kontraktsbestämmelserna. Man lyckades få upp-
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skov med färdigställandet till 1881 års slut. Och
någon gång på sensommaren eller hösten 1881 lägger man den sista stenen på plats i detta hamnbygge. I oktober 1881 avsynas hamnen officiellt av
representanter från staten och därmed förklaras
den färdig. Man har gjort en del ändringar från
den ursprungliga planen. Bl. a. har man allra ytterst gjort ett runt pirhuvud med en diameter på
22 fot, och på detta har man monterat upp ett litet
sexkantigt trätorn i vilket satts en fyrlykta. Denna hamnfyr tänds för första gången den 20 juli
1881. Hamnen i Mölle hade därmed fått den profil
som den bibehållits in i våra dagar.
Men den stora (södra) bryggan var inte någon
kaj i vanlig mening, mera en vågbrytare byggd av
stora stenar, som lämnade skydd åt vad man kallar "Lille hamn". Uppe på ryggen av vågbrytaren löpte en stig på vilken hamnmästaren gick,
när han skulle ut för att tända eller släcka piren.
Stenarna på den långa molon hölls kvar av ett bålverk av timmer och stockar. I "Lille hamn" fick
sniporna sin plats. Kajsidorna här var till stor del
klädda med ekstockar, och kajstenarna, som låg
ytterst, var förankrade medelst s. k. sinkor. Vattendjupet i stora hamnbassängen var kontraktsenligt nio fot.
Fredriksson, som svarat för stenarbetet vid
hamnbygget, hette Karl i förnamn, var född år
1848 och står skriven som hamnbyggare i Mölles
papper.
Länsstyrelsen utfärdar hamnordning för Mölle
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fiskeläge år 1887. Den föreligger i handskrivet
skick, är mycket lång och utförlig, men de första
paragraferna, som behandlar själva förvaltningen
av hamnen, kan återges. Så här lyder de:
§ 1.

Tillsynen och vården af Mölle hamn samt handhavandet
af hamnens löpande angelägenheter utövas af en hamnstyrelse bestående af en ordförande och fem ledamöter
valda å allmän bystämma med åborna i Mölle fiskeläge
och Bökebolet. Styrelsen väljes för tre år efter hvilken tid
nytt val skall ske. Tre suppleanter utses, äfvenledes för
en tid av tre år. De avgående kunna återväl jas.
§ 2.
allmän bystämma utses jemväl en Hamnfogde, hvilken
det åligger att utöva den närmaste tiUsynen öfver hamnen, att uppbära hamnavgifter och förvalta hamnkassan.
För utövande af sin tjänst och förvaltning af hamnkassan
redovisar han för styrelsen två gånger om året. Hamnfogden må icke tillika vara ledamot af styrelsen, dock eger
han då han så önskar, vara närvarande vid styrelsesam·
manträden och delta i öfverläggningarna. För sin be·
fattning åtnjuter han arvode som utgår av hamnkassan
och till sitt belopp bestämmes af bystämman.
Å

§ 3.
H amnstyrelsen sammanträder fyra gånger om året, nemligen i januari, mars, augusti och oktober för att besiktiga hamnen och då den första och sista mottaga hamnfogdens redovisning.
§ 16.
Efter samråd med Hamnstyrelsen eger Hamnfogden anordna lämplig plats för uppdragning af farkoster och skaU
skepp- och båtförare, som önska uppdra~a sin båt, alltid
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vända sig till Hamnfogden med begäran att få plats för sådant ändamål a nvisad.
Malmö i Landskansliet den 3 mars 1887.
Gotth. Wachmeister.
Rätt avskrivet:
J. Pettersson
Hilma Corfitzon

Av tidningar från sommaren 1886 och framöver
framgår, att Mölle på 1880-talet har daglig ångbåtsförbindelse med kuststäderna Hälsingborg,
Landskrona och Malmö. Det är S/ S Hebe som gör
turerna och rederiet "Skånska kusten" som anordnar seglationen. Hebe brukar ankomma till Mölle
vid halv ett-tiden och avgå vid halv fem-tiden;
passagerarna får tillfälle att vistas fyra timmar
på Kullen.
Men djupet i Mölle hamn visar sig vara för kort.
Det är möjligt att Hebe har navigationssvårigheter därinne eller att den vid lågvatten inte törs gå
in. Alltnog, tio år efter att hamnen blivit färdig
söker mölleborna på nytt statsbidrag till sin hamn.
Denna gång gäller det uppmuddring, och översyn
av pirhuvudet. Man får genom kungligt brev av
den 26 juni 1891 pengar och arbetet utförs åren
1892-93. Det kostar i sin helhet 21.917 kronor
och härav har man av regeringen fått 13.300 kr.,
resten har mölleborna själva tillskjutit. Då arbetet
är undanstökat har Mölle hamn ett vattendjup av
3,3 meter. Inseglingsrännan har också muddrats
upp.
1890-talet går med sjunkande sillfiske men med
allt större tillopp av turister. Man når fram till och
105

förbi sekelskiftet utan att något nämnvärt händer
med hamnen och kommer till julen 1902 - tidpunkten för "julstormen". Det finns bara en "julstormen" för mölleborna. Man minns den med
fasa. Förmodligen är det den värsta storm mölleborna haft att utkämpa. Taken flög av en mängd
hus och hela julnatten var byns manliga befolkning ute för att bärga tak. Man lade stegar på dem
eller kastade rep över dem som sedan knopades
vid tunga stenar. Taket på den nybyggda småskolan flög sin väg. När lärarinnan steg upp, berättas
det, hade hon den öppna himlen över sig.
Hela Kattegatt låg på, vattnet steg upp på nuvarande torget, Ruffen slogs i spillror och den
ståtliga gallionsbilden, som satt på gaveln ut mot
havet, blev hemlös. Flera båtar sjönk i hamnen.
Efteråt såg inte hamnen grann ut. Stora delar av
den stora hamnarmen hade rasat och spolats ner
i hamnbassängen. Det var riktiga genombrott på
flera ställen, och det var hart när omöjligt att ta
sig ut till piren till fots. Tvärkajen och mellankajen hade också lidit svåra skador. Det var riskabelt för fartyg att gå in i hamnen.
Förstämning lägger sig över Mölle. Något måste
göras men vad? Bystämmoprotokollen från denna
tid och år framåt i tiden är långa och utförliga,
färgade av tveksamhet och osäkerhet. Förslag och
motförslag korsar varandra.
I januari 1903 vänder bystämman i Mölle sig
till major Ekdahl och anmodar honom att göra upp
ett förslag till en ny hamn och beräkna vad det
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kan kosta att bygga den. Samtidigt beslutar man
att söka statsbidrag till nödtorftig reparation av
stormskadorna. På bystämmorna framöver framför deltagare olika förslag eller ideer om hur de
tänker sig den nya hamnen bör se ut. Kapten J.
Elfverson kastar fram förslaget att bryta igenom
stora hamnarmen och göra en fri utsegling direkt
åt söder. Härigenom skulle man slippa segla förbi
piren i dåligt väder. En vågbrytare skulle skydda
den uppmuddrade seglingsrännan nedåt Foglaviken. Man anser förslaget bra, men förmodar samtidigt att det skulle ställa sig för dyrt.
Någon tänker sig att förlänga den nordliga kajen och låta den kröka åt söder utanför nuvarande
piren.
I mars 1903 uttalar sig bystämman för att hamnen må utvidgas inåt vid släpstället och tvärkajen och att segelrännan måtte utvidgas väster och
norr om piren.
Den 30 november 1903 redovisar major Ekdahl;
han lägger fram tre kostnadsförslag. Alla slutar
på höga summor, bystämman vågar bara reflektera på det billigaste, det som slutar på 64.100 kr.
Även detta är en skrämmande hög summa. Stämmodeltagarna blir betänksamma och tvehågsna.
Några menar att det är lika bra att hamnen får
stå som den står och att den förfaller som den behagar. Någon vill att Mölle ska vända sig till baronen på Krapperup, Nils Gyllenstierna, för att få
hjälp och bistånd. Andra vill att man ska söka
hjälp hos Brunnby kommun. De ledande förklarar,
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att de hoppas, men är inte säkra på det, att Mölle
ska kunna få så mycket statsbidrag att byns egna
tillskott skulle stanna vid 14.000 kr.
Slutligen enar man sig vid bystämman den 17
december 1903 - nästan ett år efter stormkatastrofen - om att tillkalla en entreprenör, Hoffman från Köpenhamn, och låta honom göra ett
kostnadsförslag över vad det skulle komma att
kosta att bygga en hamn enligt major Ekdahls
ritningar.
Redan den 4:e januari 1904 har Hoffman sitt
kostnadsförslag färdigt. Han förklarar sig under
vissa villkor - att det finns stora stenar på platsen till kajmurar, att det inte finns fast berg i
hamnen inom det djup vartill skall uppmuddras kunna utföra projektet för 70.000 kr. Baron Gyllenstierna meddelar samtidigt, att han inte är obenägen att tillåta att man tar grus och sten till
hamnbygget på plats, som han anvisar.
Det blir en viktig stämma, denna den första på
året 1904, då man ska ta ställning till Hoffmans
kostnadsförslag. Stora beslut är i görningen, men
många tvekar. De tveksamma tar åter till orda och
menar, att det är alldeles omöjligt att åstadkomma nödiga penningmedel. Låt hamnen ligga som
den ligger! är deras motto. De tvivlar på att ungdomen är med. Andra vill gå en medelväg, föreslår
att man reparerar den trasiga hamnen med hjälp
av de stormskadepengar man lyckas erhålla. Häremot invändes, att arbetet skulle bli slarvigt gjort
och ideligen fordra nya reparationer. Man beslutar
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dock att söka statsbidrag med förbehållet att man
själv inte kan bidra med mer än 8.000 kr.
Det förefaller som om man därefter blir säkrare.
Vid bystämman den 29 mars 1904 tar man tillbaka
förslaget om att vända sig till Brunnby kommun

Piren vid Mölle hamn innan den moderna aga-fyren år
1942 kom på plats. Den första pirlyktan i Mölle tändes
·· den 20 juli 1881.

med begäran att denna skulle svara för hamnbygget.
Den 16 februari 1905 kallas mölleborna ånyo till
en viktig, man kan säga historiskt avgörande stämma. Den påminner i mycket om stämman den 13
september 1876. Under stor spänning meddelar
ordföranden - förvaltaren Knut Clareus, Krapperup - att Kungl. Väg- och Vattenstyrelsen och regeringen tillerkänt Mölle dels 28.700 kr. till ny109

byggnad, dels 21..000 kr. i s. k. stormskadehjälp,
allt under förutsättning att man följer major Ekdahls förslag på 64.100 kr. Ordföranden tillfrågar
de närvarande om de inser betydelsen av dagens
sammanträde. Det svaras jakande, och så går man
vidare i förhandlingarna.
Ordet förklaras fritt. Att döma av protokollets
längd och utförlighet måste det ha varit en ingående diskussion. Man vädjar till ungdomen att vara
med. Äntligen är debatten slut och så blir det klart
för beslut. Ordföranden framställer proposition.
För att alla säkert ska uppfatta den läser han den
två gånger, den lyder:
"Beslutar stämman - med frångående av sitt
beslut den 4 jan. 1904 vad beträffar samhällets bidrag av 8.000 kr. till ena eller andra av överstelöjtnant Ekdahls förslag - i dag antaga överstelöjtnant Ekdahls förslag till reparation och iståndsättande av hamnen slutande på 64.100 kr., samt
ikläda sig att betala och utgöra de kostnader, som
detta förslag kommer att medföra för samhället?
Propositionen antages enhälligt.
Man beslutar vidare att lånemöjligheterna ska
undersökas.
I mars 1905 väljer man arbetsdirektion för
hamnbygget. Man har ovanifrån fått påstötning
att arbetet ska börja innan året är slut. Det bestäms att direktionen ska bestå av fem personer
och följande fem mannar väljes: Knut Clareus,
ordförande, kapten Axel Andersson, styrman Nils
Andersson , skeppare Hans Helgesson, byggmäs110

tare S. B. Lindström. Clareus åtar sig befattningen
mot att någon besutten person vill hålla honom
skadelös mot förluster. Som lön för sitt besvär tillerkännes han rätt att tillgodogöra sig möjligen
uppkommande räntemedel å statsmedlen intill ett
belopp av 750 kr. De övriga fyra i direktionen ges
vardera 100 kr.
Några ord om direktionens män! Axel Andersson var ägare av Hotell Kullaberg. Han lade längre fram med mycket arbete på tillblivelsen av Mölle kapell. Nils Andersson blev sedermera mångårig ordförande i municipalstämman. Hans Helgesson bodde vid Harastolsvägen i villa Kullen. Han
-var mycket känd bland turisterna. S. B. Lindström
var inflyttad, han lät bygga Hotell Lindström, som
stod färdigt i maj 1910.
Man beslutar utbjuda hamnarbetet på entreprenad. Arbetsdirektionen utrustas med en del fullmakter. Sålunda får den rätt att vidtaga ändringar i planen för arbetets utförande och besluta
i vissa fall på bysamhällets vägnar. Ett lån på
14.100 kr. upptas.
Intressenterna, det vill säga delägarna i hamnen, undertecknar en lång förbindelse vari det bl.a.
heter:
" ... förbinda vi oss härmed, ej mindre att underkasta oss och respektera de beslut hamnstyrelsen och bystämman redan fattat och kan komma
att fatta angående hamnens iståndsättande
samt för hamnens framtida underhåll."
Förbindelsen är omsorgsfullt formulerad och
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lämnar inga kryphål. lntressenterna har salt sig
fullständigt. Förbindelsen gäller till döden, ja längre än så, den övergår på sterbhuset. Alla arbetsföra män i Mölle undertecknar den.
Entreprenör Olesen från Köpenhamn får arbetet. Entreprenadsumman bestäms till 60.250 kr.
Den 5 maj 1905 utväxlas kontrakten och den 18
juli 1905 tages det första spadtaget på Mölle nya
hamn. Så långt är allting gott och väl, men redan i
september börjar motigheterna. Det blir friktion
mellan arbetsdirektionen och entreprenören. Man
är oense om hur djupt släpstället ska vara och
några andra detaljer. I november tillspetsas saken
än mer och nu talas det om arbetets avbrytande,
kontraktsbrott, skadestånd, kompromiss, göra sak
och om extrakostnader. På stämmorna är orden
hårda. "Olesen, han är ej rätte mannen att utföra
arbetet, det vore lika bra att bli av med honom" ,
är ett yttrande som är protokollfört. Saken är så
pass allvarlig att man ger arbetsdirektionen i uppdrag att tillfråga entreprenör Pettersson från
Landskrona om ett nytt anbud på arbetet. Denne
förklarar sig i november kunna göra resterande
arbete för 62.600 kr.
Detta är på tok för högt. Det återstår ingen annan utväg än att försöka jämka med Olesen. Det
lyckas och omsider lägger sig stridens vågor. Det
förefaller som om arbetet i fortsättningen går friktionsfritt. I mars 1906 tar man ställning till om
man ska muddra upp eller ej vid den mellersta kajen. Mudderverket har anlänt.
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l mars 1907 börjar de ekonomiska påfrestningarna. Det blir fråga om den första amorteringen
på hamnlånet. Man beslutar att göra. en uttaxering. Man går efter den förut nämnda hamndelägarelistan, som nu fått 160 namn under sig, och
beslutar att varje man ska betala tio kronor.
Hamnfogden ska indriva medlen. Pengar måste till
för att arbetet ska kunna löpa obehindrat. Hamnkassan, som innehåller 1.530 kronor, länsas i oktober 1907. Men nu närmar sig verket sin fullbordan. Enligt § 2 på oktoberstämman får ordföranden i hamndirektionen tillstånd att ge entreprenör
Olesen, som fullgjort sina åliggande till allmän belåtenhet, en hederspokal med följande inskription:
"Till Entreprenör Olesen från Mölle samhälle".
I oktober 1907 är själva arbetet färdigt. Den
20 januari 1908 avsynar och godkänner representanter från Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen officiellt hamnbygget i Mölle. Själva arbetet har tagit två år och tre månader.
I stämmoprotokollet av den 26 mars 1908, paragraf tre står:
"Med anledning av godkännandet hade arbetsdirektionen fullgjort sitt uppdrag och samhället
från och med den 20 januari 1908 övertagit ansvaret för hamnen och dess underhåll". Man tycker
sig se med vilken lättnad denna paragraf nedskrives och justeras. Ett stort och ansvarsfullt arbete
har fullföljts. Det var avsevärda summor som arbetsdirektionen förvaltat och placerat i hamnen.
Följande uppställning ger en uppfattning därom:
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INKOMSTER:
Stat smedel . . ... .. ... . .... .
S. k . stormskademedel ..... .
Mölles egna bidrag .... . .. .
Innestående statsmedel .. . .

33.200 : 21.000: 20.171: 40
7.000 : -

Summa Kronor

81.371: 40

UTGIFTER:
Entreprenören ........ .. . .
D :o tillägg I . . .. .. .... .. . .
D :o tillägg II ... ......... .
D :o tillägg III .... ..... .. .
D :o tillägg IIII ....... .. .. .
F ör valtning :
Ritningar ................ .
Kontroll .. . ... . .......... .
Omkostnader, porto . . .. .. .
R esor och tra ktamenten ... .
Bokfö ring o. kassaförv. . .. .
Kronofogde Ekelund ..... .
Summa Kronor

64.250 : 250 : 9.800: 400 : 1.815: 612 : 65
2.120 : 402: 10
701 : 65
1.000: 20: 81.371: 40

Räkenskapstablån är underskriven av Knut Clareus, Axel Anderson, N. Andersson, S. B. Lindström och H. Helgeson. Alla i arbetsdirektionen
har alltså följt med till slutet.
Genom en del prutningar på de allmänna omkostnaderna lyckades man sänka den slutliga utgiftssumman, så att byggnadskostnaderna blir lägre än de planerade. Dessa hade beräknats till
81.350 kr. Vid sluträkningen får man ned dem i
79.771 : 40. Bl. a. satte man ned bokföring och kassaförvaltning med 800 kr. och Hotell Corfitzon,
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som utgjorde sammanträd.eslokai, hade begärt 125
kr. härför men fick bara 25 kr.
De slutliga siffrorna låg i alla fall skyhögt över
dem som man varit så betänkt inför på bystämmorna 1904 och 1905.
1907 års hamn visade sig vara väl byggd. Den
har ridit ut många stormar. Det var välplacerade
pengar som lades ner i den. Hamnen har sin del i
den våldsamma högkonjunktur, som bröt in över
Mölle, och som höll sig kvar ända till utbrottet för
första världskriget. Onekligen medverkade hamnen till att göra Mölle till en välbärgad badort.
Mölle blev badorten på modet och hamnen gjorde
det möjligt att ta emot de väldiga skaror av turister som sökte sig till Mölle-Kullen. Järnväg fanns
inte vid denna tid.
Mölle hamns kajer har blivit sommargästernas
strög. Från hamnen erbjuder sig hänförande tavlor. Somrarnas stora händelser brukar vara när
Köpenhamnsbåtarna kommer eller avgår. Vid sina
tillfällen har det hänt att tre stora passagerarbåtar på en gång legat inne i Mölle hamn. Och lustseglare från snart sagt hela Europa söker sig hit.
Under sommardagarna utvecklas ett tjusigt flaggspel av nationsflaggor längs kajerna. Under sommaren 1951, för att ta ett exempel, besöktes Mölle
hamn av drygt 400 kuttrar. Av dem var mer än
hälften danska, 30 var tyska, tio engelska, några
var norska, amerikanska, finska och holländska.
I parapetens slutsten är inhugget namnen på
hamnbyggarna och de kommer nog att stå här i
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evärdliga tider. Då vi flanerar på yttre delen av
stora kajen, lägger vi märke till att varannan förtöjningspållare är av sten, varannan av järn. De
senare liknar bakstycket på kanoner. Riktigt! Det
är kanoner, som här får göra en sista fredlig
tjänst. De har, enligt de gamle, sin egen historia.
De härstammar från en engelsk bevärad bark, som
gick på berget och sjönk 1832. Den hade även ammunition och talg ombord. Platsen, där den gick
till botten, kallas än i dag Talga-lån eller Engelsmanna-holed. Från tio-tolv famnars djup har
man fiskat upp kanonerna. De låg länge och skräpade, ett tag låg de på "Sissa skans", tills att någon under hamnbygget fick iden att använda dem
till förtöjningspållare. Pållarna av sten är verk av
stenhuggare Per Persson.
Samtidigt som hamnbygget pågår håller Mölle
fiskeläge på att glida in i ett nytt skede. Av Mölle
fiskeläge skall bli Mölle municipalsamhälle, av bystämman ska bli municipalstämma. Den nya samhällsformen är till stor del orsakad av hamnbygget. För att få bättre klarhet och reda i ansvarsförhållandena vill man övergå till municipalsamhälle. "Mölle municipalsamhälle" kommer att inom
sig innesluta Mölleläge, Mölle by, Bökebolet och
Gylleröd. F'rån att förut ha haft olika inställning
och ansvar för hamnen får nu alla röstberättigade
invånare i orten lika del av ansvaret. Municipalsamhället övertar hamnen. Under fiskeläge-tiden
ägdes och förvaltades hamnen av en intresseförening. Årsavgiften var tio kronor. De som betalt sin
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årsavgift till hamnen uppfördes på en lista och
denna blev något av en röstlängd på bystämmorna.
När Mölle blir municipalsamhälle och därmed
övertar hamnen låter man göra en intressant uträkning för att få siffror på hur mycket hamnen
är skyldig det nya municipalsamhället. Man värderar dagsverkena som utfördes åren 1878-1881
till 5.000 kr. Ränta på ränta på detta belopp hinper bli 16.212 kr. år 1910. Under åren 1901-1910
lägger man kontant ut 7.097 plus räntan på det,
1.759 kr. Tillsamans får man fram att hamneri är
skyldig municipalsamhället 25.798 kr. Det får tolkas som en värdering av möllebornas utlägg. Uträkningen är hämtad från protokollboken för Mölle m unicipalnämnd år 1910.
Hamnmästaren Anders Elfverson redovisar för
municipalnämnden hamnens räkenskaper och ur
hans papper för år 1909 kan några siffror hämtas
som ger en bild av hamnens ekonomiska ställning
detta år. Tillgångar: i bank innestående 2.130 kr. ,
obetalda årsavgifter för hamnintressenter 300 kr.
Skulder: lån i Brunnby sparbank 14.862 kr. Utgifter: räntor och amortering på lån 1.400 kr.,
brunnmästarens lön 200 kr., skötsel av hamnfyren
108 kr., tullstationen 126 kr. Inkomster: hamnavgifter 800 kr. - Hamnen intar vid denna tid en
dominerande plats i Mölles budget.
Först fram på 1930-talet blir det åter aktuellt
med reparationer av Mölle hamn. Denna gång är
det fråga om de yttre ändarna av de två mindre
kajerna, de s. k. Stora och Lilla brohuvudet. När
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man under utredningen av kostnaderna för detta
arbete lägger ihop vad Mölle hamn hitintills kostat kommer man upp till den ståtliga siffran av
drygt 150.000 kronor.
Det kostar 25.900 kr. att reparera brohuvudena.
Av denna summa betalar staten 17.200 kr. Arbetet utföres 1935.
Ett par år senare blir det åter aktuellt med reparationer. Denna gång är det mellankajen som måste ses över. 15.500 kr. kostar denna reparation.
Under andra världskriget genomgår hamnen en
rätt genomgripande reparation, främst är det den
stora kajen som förstärkes. Dessa arbeten, som
pågår från oktober 1942 till november 1943, kostar
52.000 kr. och av denna summa betalar staten
46.800 kr.
En uppställning över de pengar som vid större
reparationer lagts ner på hamnbygget i Mölle får
följande utseende:
Arbeten :
1878- 81
1892- 93
1905-07
1935
1937
1942
1942

Totalsumma:
Därav från staten:
44.800: 29.000: 21.917: 13.300: 87.771: 40
61.000: 25.900: 17.200: 15.500: 52.000: 46.800: 6.000: - (Agafyr )

Summa Kronor 253.888: 40
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167.300: -

BARKSKEPPET CONDORS UNDERGANG

Den andre november år 1896 passerade barkskeppet Condor Kullens fyr på nordgående. Skeppet var på resa från Mariehamn till Hull. Hela besättningen ombord på Condor bestod av möllebor
och allt talar för att skeppet stannade upp på Mölle redd och låg kvar där så länge befälhavaren,
Christian Bengtsson från Mölle, tordes hålla det
för att de hemmavarande skulle få tillfälle att
samvara med de ombordanställda. Efter att man
hälsat farväl gled skeppet vidare. Denna dag kom
att bli den sista, då man i Mölle fick se detta skepp
och dess mölle-besättning.
Positionslistan förmäler att Condor måste söka
nödhamn i Laurvig den 6 november. Och äntligen,
den 17 nov. kom man fram till målet för resan,
Hull.
Den tredje december var man segelklar i Hull.
Man lättade ankar och seglade upp till Grimsby
redd, för att här invänta gynnsam vind. Innan sådan inträffade hann det samlas 40 a 50 skepp på
redden utanför Grimsby. Den 8 december ställde
sig omständigheterna gynnsamma och denna dag
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avseglade alla fartygen. De hade alla sällskap ut
till havs. Condor hade last av stenkol och destinationsorten var Landskrona. Men hon kom aldrig
fram.
Man väntade och väntade. Det rasade mycket
svåra stormar på Nordsjön de här dagama, och
man tänkte sig att barkskeppet Condor, som ansågs som en snabbseglare, av vädret drivits upp
emot den norska kusten utan att kunna komma
därifrån och på så sätt blivit försenad. Rapporterna ute från havet talade för möjligheten.
Ett kalmarfartyg, Constance, som hade strandat uppe vid norska kusten, hade en tid haft sällskap med Condor.
Den 10 december 1896 lade befälhavaren på
skeppet Rosland från Borstahusen, kapten N. P.
Liljebladh, märke till ett skepp, som han med säkerhet antog var Condor. Det hade karakteristisk
rak stäv. Det låg på lä bog. De två fartygtm låg
så nära varandra att man hade kunnat ropa över
till varandra. Man hade sex knops fart. Man befann sig uppe vid norska kusten på höjd med Bergen. Skeppet Rosland hade lämnat Grimsby sam·
tidigt som Condor och man hade där lagt märke
till det.
På natten blåste det upp storm från SO till 0
med snötjocka och härunder förlorade de två fartygen känningen med varandra. Det var sista
gången som Condor sågs. Befälhavaren på Rosland ansåg, att denna storm brutit ner Condor, hon
hade troligen kommit för nära de norska $kä,ren.
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S,jälv behövde han inte mer än 2% dygn för att nå
svenska farvatten. Det verkade oförklarligt att
den snabbseglande Condor skulle bli efter.
Man väntade och väntade. Men det kom inte det
minsta livstecken från Condor eller dess besättning. Det var inte orimligt förvänta att någon
spillra eller något annat från skeppet skulle ha
drivit iland på den no,r ska kusten eller på någon
av de engelska nordöarna, och på så sätt bringat
en stråle av klarhet åt den frågande samtiden. Men
med tanke på att de norska fjordarna kan vara
ödsliga och folktomma och isolerade minskar återigen utsikterna för att man skulle hitta något av
värde. Befälhavaren på Rosland hade uppgivit att
man befunnit sig ända upp på höjd med Bergen
när Condor sist sågs. E'n blick på kartan säger oss
att man häruppe var i grannskapet av stora Atlanten. Alla förhoppningar sveks. Frågorna förblev obesvarade. Condor tog svaren på sin hemlighet med sig i djupet. Ingen människa får någonsin
veta hur Condors sista resa, sista timmar förlöpte
eller hur dess besättningsmedlemmars sista stunder förflöt. Under dessa stormiga höstdagar lades
en ny outgrundlig gåta till de otaliga havet redan
ruvar över och som det aldrig kommer att ges
klarhet i.
Ännu vid årsskiftet hoppades man att få höra
något om barkskeppet Condor - men hoppet gäckades. I början av januari 1897 strykes hon ur Hälsingborgs skeppsförteckning. Och vid det sammanträde som Kullens Enskilda Assuransförening hål-
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ler i början av året, föreligger en skrivelse från
Condors rederi om att assuranssumman - 10.000
kronor - borde reserveras, enär det kunde befaras, att fartyget, som den förste december varit
segelklart i England och avgått till Landskrona ej
avhörts, gått förlorat med man och allt.
Assuransföreningen ställer sig avvaktande och
avslår begäran, emedan det ska ha gått sex månader innan ärendet kan behandlas.
Barkskeppet Condor mätte 613 reg.-ton. Redare
var C. A. Bank i Hälsingborg. Skeppet var byggt
1873, Banks hade köpt henne omkring år 1877,
sannolikt av J . Nordström i H~lsingborg. Befälhavar till en början var P. G. Meyer. Christian
Bengtsson hade inte fört henne så värst länge när
katastrofen inträffade.
Hela besättningen bestod av möllebor, tillsammans var man åtta man. Befälhavaren Christian
Bengtsson var född 1853, han bodde nere på "Södervärn" i Mölle och hade fem barn: Jenny, Conrad, Johan, David och Frank. Det äldsta av dem
var i konfirmationsåldern. Christian Bengtsson
tillhörde en stor släkt, där praktiskt taget alla
medlemmarna blivit sjökaptener, och som via
Bengt Tönnessen härstammade från Tönnes Wester, som i början på 1800-talet flyttat in till Mölle.
Styrmannen hette Nils Petter Bengtsson och
bodde på villa Utsikten. Han var född 1853 och efterlämnade åtta barn: Agda, Hilma, Nanna, John,
Nils, Axel, Betty och slutligen Otto. Den sistnämnde föddes någon månad efter katastrofen. Den
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äldsta Agda var 14 år. Det egendomliga inträffade
med denna barnkull att allihop reste över till Amerika, slog sig ner där och blev amerikanska medborgare. Först reste någon av de äldsta och när
hon sparat ihop respengar hjälpte hon nästa sys-

Barkskeppet Condor hade r,ak stäv och ansågs som en
snabbseglare. Försvafl!Y1, spårlöst i december 1896 med
åtta man, alla möllebor, ombord.

kon, och när detta funnit sig tillrätta hjälpte man
nästa över, undan för undan tills att alla kommit
över. De har slagit sig ner i Chikago och ägnar sig
åt olika hantverk. Några av dem har varit hemma
och hälsat på.
De övriga besättningsmännen på Condor var inte
~ifta utim närmast unga mölle-pojkar. Kustrodda-
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re A. J. Larsson hade två söner med på Condor:
John och Albin. John var 21 år gammal. Änkan
Johanna Hall hade en son med: Nils Petter. Två
av besättningsmännen hette Rifve. Den ene, Emil,
var son till J. B. Rifve, och den andre, Anton, född
1880, var son till N. B. Rifve. Emil Rifve, inte mer
än 17 år gammal, var konstapel ombord. Slutligen
hade Johannes Jepsson sin son Anders med, han
var född 1877 och kock ombord, alltså knappt 30
år då olyckan inträffade.
Hans föräldrar lät införa hans dödsannons i
tidningarna den 11 mars 1897. Denna annons är
gripande, den ger ett målande vittnesbörd om sjölivets vansklighet. Man har nämligen samtidigt
även infört meddelandet om sonen Alfreds bortgång på sjön.
"Att Gud genom olyckshändelse hädankallat våra innerligt älskade söner, Alfred J epsson, som
drunknat i Spanska sjön, född den 1 oktober 1871
och Anders Jepsson, som bortgick med skeppet
Condor, född den 25 januari 1867, är det vår sorgliga plikt att tillkännagifva.
·
Mölle den 9 mars 1897.
Johannes J epsson. Katrina J epsson.
Kapten Christian Bengtsson hade innan Condor
fört barkskeppet Canada, som var byggt i Nova
Scotia 1868 och ägdes av ett rederi i Höganäs.
Bengtsson förde henne 1893-95. Vidare hade han
fört skonertskeppet Betty om 242 reg-ton. Det se·
nare förliste i början av 1890-talet i Nordsjön.
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Skeppet låg i sjunkande tillstånd, då en norrman
kom uppseglande så kloss intill den havererade att
besättningsmännen en efter en kunde hoppa över
till norrmannen. Denne seglade flera vändor och
fick över alla. nödställda välbehållna innan Betty
sjönk. Räddningsföretaget ansågs unikt och det
har uppmärksammats av Norska Sjöfartsmuseet
i Oslo, som i någon av sina publikationer behandlat det. En man därifrån, majoren Gunnar Isacsson, har för museets räkning vid personligt besök
i Mölle samlat in uppgifter om detta räddningsföretag.
Condortragedin är förmodligen det hårdaste slag
som drabbat Mölles befolkning. Katastrofen skärptes genom att så många småbarn ställdes utan familjeförsörjare. Medmänniskor ryckte in till hjälp.
I slutet av januari togs initiativ till omfattande insamlingar. Från avlägsna platser kom det in bidrag, sålunda kom en insamling från Hartlepool
med 471 kronor. I Mölle och Bökebolet tecknades
minst 245 kr. Fram i mars hade insamlingssumman vuxit till omkring 2.000 kr. I Råå och i Höganäs anordnade frivilliga krafter s. k. soareer,
en rätt vanlig metod när man skulle driva upp medel till insamlingar. Vid soaren i Höganäs hade
man ett rikt program med prolog, musik, en teaterpjäs, skioptikon, och här kom det in 465 kr.
kontant.
Den 30 mars gick Christian Bengtssons hem under klubban, men det ordnades så att familjen fick
bo kvar.
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Ättlingar till Conciors befälhavare har på senare tider många gånger passerat de farvatten, där
Condor kan tänkas ha förlist och försvunnit med
sina åtta man. De har då inte kunnat undgå att
ägna denna gåtfulla och svåra olyckshändelse sina
tankar. Skulle man inte kunna tänka sig, att Mölle lät
resa en sten varå inhöggs namnen på alla de möllebor, som under sin sjömannagärning offrat sina
liv därute och att då utgå från männen ombord på
Condor?
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SVANTESSONS BOKTRYCKERI

FÖRORD
Andra delen at> Mölle-Kulten genom tiderna grundar
sig till största delen på otryckt material. Uppgifterna
till det histo1·faka avsnittet, som omfattar tiden 17081721, är främst hämtade ur jordeböcker, mamtalslängder och sk1'ivelser från generalguvernören över Skåne
m. fl.
Uppgifterna om sjökaptenen Hams Johnsson från
Mölle är bl. a. hämtade fr&n hans dagboksanteckningar,
vidare fråln, tidningsklipp ur svenska, norska, ryska,
tyslca, spanska, engelslca, portugisiska, holländska och
franska tidningar. Georg Settelby, Stockholm, har låtit mig ta del av en dossier om Hans Johnsson.
Fru, Inga Hansson, född Elfverson , Mölle, har låtit
mig ta del av 1700-tals urkunder orn Bökebohlet, däribland en daterad 1744.
Härtill kommer mttntliga uppteckningar från mt
döda möllebor, vxrs uppgifter främst berör Lergravar1ia de förlista sjömännens sista. vilorum.
Mölle och Stockholm. i maj 1959.
ANDERS W. MöLLERYD.
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Motto:
V ar vi än har hamnat i samhället det förflutna har vi gemensamt
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MöLLE-KULLEN OCH KARL XIl: s KRIG

Kullabygden drabbades utomordentligt hårt av
Stora Nordiska Kriget. Efter Poltava förklarade
danskarna krig på nytt. Trots att Magnus Stenbock och hans arme i slaget vid Hälsingborg den
28 februari 1710 drev tillbaka den danska invasionsstyrkan, lämnades inte Skåne i fred. I rriterande danska strandhugg längs öresundskusten
tillika med hårda pålagor och täta utskrivningar
från svensk sida erinrade påtagligt befolkningen
om att krig pågick. Kullen omnämns ofta i handlingar från denna tid. Olika slags krigsföretag av
större och mindre omfattning riktas emot våra
bygder. En sammanställning, hämtad ur tillgängligt material, följer här.
Julaftonen år 1710 lade sig en dansk slup försedd med två nickhakar (benämning på kanoner)
utanför Hälsingborg och började ge eld mot staden. Skadorna blev dessbättre ringa, förskr äckelsen var större; efter några salvor drog sig kanonbåten åter tillbaka.
Vid samma tid lättade en dansk farkost och en
skärbåt ankar utanför Helsingör och satte kurs
mot Kullen. Vid Svinabäck rövade de bort en
svensk fiskebåt med nät och redskap. Efter denna
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kupp fortsatte de danske sin r.aid till Mölleläge.
Här sköt de ihjäl några kor, som gick på stranden
och betade. Efter dådet släpade de ombord djurkropparna i sina båtar. Så avlossade de två skott,
som skulle föreställa svensk lösen, och gick i land
iklädda bondkläder och svärtade i ansiktet. Och
nu tog regelrätt plundring vid. Inkräktarna rövade
bort allt vad de kunde komma över av stort och
smått, slog och misshandlade illa dem som försökte sätta sig till motvärn. Med spända hanar på
sina gevär och med dragna värjor tvingade de
mölleborna att ta fram sina pengar och andr.a värdeföremål. De sönderhögg och fördärvade fiskredskapen. När marodörerna äntligen plundrat färdigt, gick de åter ombord, sköt ett par skott som
avskedssalut och seglade sina färde.
Den 17 mars 1711 var danskarna åter framme,
men denna gång på ett helt annat sätt. Ett par
danska marinfartyg snappade vid Kullen upp 18
fiskare och enrollerade båtsmän från Kullen. Det
uppges, att denna bortsnappning skedde mer eller
mindre med de bortsnappades egen vilja.
Och några dagar senare meddelas det om en liknande händelse i närheten av Hälsingborg. Här
landsteg en grupp danskar och tog helt sonika med
sig fyra fiskebåtar bemannade med 15 båtsmän
och fyra pojkar. En löjt nant, som hade befälet
över strandvakten vid detta tillfälle, blev skarpt
tilltalad för det. Man ansåg, att han genom att
visa försumlighet och slapp vaksamhet gett danskarna möjlighet att gå i land.
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Det omtalas fler händelser av liknande slag.
Den 15 april 1711 berättas det, rymde inte mindre än 17 båtsmän från Arildsläge över till Danmark. Det anges en del närmare detaljer om denna
rymning. Eftersom strandvakten hindrade dem
från att gå ut invid själva fiskeläget, gick de en
kv.arts mil inåt land till en bondby och tog där en
fiskebåt, som de bar eller släpade ned till Skäldervikens strand i riktning mot Ängelholm och där
sjösatte; därefter seglade de iväg. Deras tanke
var, att de i Danmark skulle få högre hyra än de
hade möjlighet att få i Sverige. Men de bedrog sig.
Då de anmälde sig för den danske amiralen, fråg.ade han dem, varför de inte ville stanna i Sverige. De förklarade då, att de bara fick fyra Rdr
i månadshyra.
- Vill ni inte tjäna för de pengarna i Sverige,
är ni ena skälmar, skall amiralen ha sagt.
Han var kallsinnig mot rymmarna och lät bara
enrollera de yngsta av dem - för tio skilling i
månadshyra.
Händelserna relaterade härovan, hämtade ur
Samuel Loenboms levnadsbeskrivning över Magnus Stenbock, skvallrar om att befolkningen i Kullen inte var helt pålitlig och svensksinnad. Tydligen levde de danska sympatierna kvar trots de
femtio åren sedan freden i Roskilde. Antagligen
hade kullaborna som förut förbindelser över Sundet. Krigströttheten spelade troligen in och spred
olust. En bidrag.ande orsak till skåningarnas misstro mot de svenska myndigheterna var, att en del
7

fogdar och ämbetsmän begått oegentligheter mot
folket. De hade tagit olagliga avgifter och det vidtogs rättsliga åtgärder mot dem år 1708.
De danska sympatierna hos skåningar och kullabor under Karl XII :s krig kan beläggas i åtskilliga officiella aktstycken. Här ska några antydas.
Redan den 19 december 1708 meddelar Magnus
Stenbock, att understundom rymmer ungt folk
hoptals över till danska sidan av fruktan för utskrivning. Som motåtgärd föreslår han en fördubbling ,a v strandridarna, eftersom de ordinarie
inte kan bevaka vitt avlägsna stränder eller passa
på alla ifrån andra sidan kommande båtar, vilka
nattetid här och där oförmärkt kan inlöpa och intaga dem som i förväg har betalt. Stenbock föreslår vidare som förebyggande åtgärd, att straffet
för rymning blir exaggererat (ökat) antingen med
gatulopp eller vissa års arbete i fästning, så att
de kan lända envar till varning och avskräckelse.
Längs hela kuststräckan allt från Ystad upp till
Båstad blev det också skärpt strandvakt, som inte
bara skulle rikta sin uppmärksamhet utåt utan
också inåt.
I juli 1710, alltså fyra-fem månader efter det
lyckosamma slaget vid Hälsingborg, lät Magnus
Stenbock inkalla borg.arna i Ängelholm, tillika med
allmogen i Onsjö, Luggude och Rönneberga härader till ett allvarsamt möte i Hälsingborg. Anledningen var, att de berörda hada svurit den danske
kungen trohetsed under den danska invasionen.
När alla var samlade på Hälsingborgs torg, tog
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Stenbock till orda och höll ett förmaningstal till
dem och framhöll plikterna de var skyldiga Sveriges Krona och tog sedan trohetsed av dem till
Sveriges Konung.
Allt eftersom kriget går vidare, får myndigheterna det allt svårare, när de skall utskriva manskap från våra trakter till Flottan i Karlskrona.
De utskrivna rymmer eller gör motstånd. För att
få bukt med folket måste de maktägande vidta en
rad drastiska åtgärder.
Viceguvernören Carl Gustaf Skytte meddelar i
en rapport av den 3 juli 1711, att sillfisket, som
vid de skånska stränderna eljest varit så givande,
nu mycket hindr.as genom danskarnas strandhugg,
varunder de tagit med sig åtskilliga fiskare. En
del av dessa har självmant rymt över på andra
sidan under den frihet de haft att fiska, meddelar
guvernören och förklarar, att han sett sig nödsakad att på somliga ställen förbjuda fisket och
låta dra båtarna upp på land.
Det anges inte i skrivelsen, var dessa hårda åtgärder träffar, men man får nästan ta för givet,
att de också går ut över Kullabygdens fiskelägen.
Man kan mycket väl tänka sig kullabornas situation, när de helt plötsligt förmenas möjligheten
att idka sillfiske, detta fiske som de av allt att
döma existerar på. Och myndigheterna gjorde sin
sak väl; man lät dra båtarna långt upp på land,
sedan togs åror, master och segel bort och låstes
in. Vakthållningen skärptes därefter.
Trotset ökade emellertid. Och på olika håll i vår
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landsända tar sig motståndet öppna former. När
det den 29 augusti 1711 går ut order, .att allt tillgängligt sjöfolk skall pressas och upptas som
båtsmän och ofördröjligen avfärdas till Karlskrona, får viceguvernör Skytte en del besvärligheter.
I sitt brev till Rådet den 25 sept. meddelar han,
att behöriga anstalter har vidtagits och att de utskrivna redan sänts iväg, men en del manskap
från Bådstad, Torekov och den trakten är ännu
kvar, och det beror på att de visar uppstudsighet
och motvilja att inte gå åstad förrän de fått betalt för det de har att fordra hos Flottan från i
fjol.
"Då har jag därvid lagt en sådan allvarsam hand
att dessa uppstudsiga undersåtar genom militärisk
vakt skola bliva obligerade (tvingade) att fullgöra
vad de med godo ej vilja efter höga överhetens befallning åtlyda. Havandes j.ag härmed tagit den
skyddsåtgärden till hämmande av deras övergång
åt danska sidan, att alla båtarna skola med vakt
väl bevakas till dess detta sjömansskapet är uppbracht vordet", berättar guvernören i sitt brev.
Även vid inskrivningsmöten i Ängelholm trotsar sjömännen myndigheterna. De uppstudsiga
förs till Malmö fästning i avvaktan på krigsrätt.
Ar 1717 förfrågar sig guvernör Skytte hos Rådet,
hur han ska förfara med dem. Namnen på de tredskande är .angivna, det rör sig om sex män från
Grevie, Ängelholm, Barkåkra, Viarp och Stora Hult.
Ännu allvarligare yttringar kommer till uttryck.
Ett brev i juli 1714 från den nye guvernören Bu-
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renskiöld till kung Karl avslöjar öppet, hur danskvänlig befolkningen i Kullabygden är. Denna gång
rör det sig om så allvarliga saker som signalering
till fienden från stranden mellan Hälsingborg och
Kullen.
Först erkänner guvernören mottagandet av ett
kungligt brev, vari han befalles att på allt sätt
hindra, att fienden genom att låta små skärbåtar,
som går när.a denna sidan, genom från stränderna
mellan Hälsingborg och Kullen dem givna tecken
erhåller kunskap om vad som här i Sundet passerar. Guvernören åläggs också att förhindra rymning, och vidare ska han se till att de danska fartygen håller sig borta från vår kust.
Guvernören redovisar sina åtgärder med följande ord och vändning.ar :
"Varföre jag också långt före detta låtit nederriva åtskilliga små hus i den trakten vid stranden
och drivit possessorerna (ägarna) därifrån längre
upp i landet, jämväl och mest hela tiden låtit uppdraga fiskebåtarna på landet tillsammans och därvid behörig v,a kt satt förutom den vanliga strandvakten. Men som alla fiskarna och de vid stranden
boende inbyggarna intet annat hava att leva av
och Kronan att kontribuera av (ta skatt av), så
är jag nödgad understundom, att låta dem bruka
deras fiskerier, dock mot den förbindelsen och utgivna förskrivningen att varje tionde man vid fiskebyarna skall löpa gatlopp, om någon förspörjes
av dem att godvilligt till fienden övergå eller låta
sig av dem borttagas. I anseende härtill har alla
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nu sedan den tiden tagit sig till vara, så att ingen
kommit bort. Hav.andes jag också nu nyligen till
desto bättre hämmande av de danska fiskebåtarnas ilandkommande och kunskapers erhållande,
låtit fördubbla alla strandvakterna på den trakten,
samt förordnat om officerare därvid, och där de
danska skärbåtarna pläga visa sig till stranden
låtit nederföra några fältstycken (kanoner) och
låtit betäcka dem på det att om någon fientlig båt
därstädes hädanefter ankommer, den må behörigen bliva avvist, samt att de som ämnar ge tecken
ifrån denna stranden, må genom mina åtgärder
och order till strandvakterna därifrån avhållna
bliva ...
Det allvarliga brevet är daterat den 8 juli 1714
och undertecknat Burenskiöld (den nye guvernören över Skåne). Tonen är hård i det. Männen i
Kullabygdens fiskelägen får utgöra en slags gisslan, som får gå i god för att ingen godvilligt lämnar sitt fiskeläge och tar sig över till Danmark.
Gatulopp var en strafform, som förekom inom militären. Offret fick med bar rygg springa mellan
två rader av soldater, som var utrustade med spön
och slog till allt vad de orkade.
I februari 1716 är Krapperup i blickpunkten.
Här utspelas formliga kravaller i samband med
utskrivningen av manskap till hären. Vi överlämnar ordet till utskrivningsförrättaren, kapten
Höök, som i en lång redogörelse berättar om svårigheterna och om motståndet mot utskrivningen
av manskap. Han uppger -
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"att allmogen blivit så rebellisk att den numera
inte lyder någon soldat på mil och väg, utan sammanrotar sig med bössor, liar på långa stänger
och dessutom allehanda handgevär. Därefter
följer en lång lista på platser, där allmogen svarat med kravall- eller upploppsartade uppträden
vid utskrivningsmötena. Uppräkningen börjar i
våra bygder:
"På Krapparp i Kullen hade j.ag av godset tagit
tre bönder och satt dem i en går d vid inspektorens
hus tillsammans med dem åtta man med rustmästaren. Och medan jag var i kyrkan med det övriga
manskapet, anföllo enrolleringsbåtsmännen med
våld och släppte de tre bönderna av samma gods.
Men en läto de sitta kvar, emedan han var gammal och krank. Kunnandes jag sedermera ingen
av det godset få, emedan alla bönder och drängar
gingo ur vägen för mig ..."
Uppräkningen på platser, eller rättare gods, där
man sätter sig på tvären vid utskrivningarna, upptar som andra namn Kulla Gunnarstorp, där utskrivningsförrättaren först efter visst motstånd
lyckas få tag i en man. I fortsättningen talas det
om Knutstorp, där det synes ha gått riktigt hett
till. 80 upproriska bönder beväpnade med liar och
bössor sätter sig emot utskrivarna.
Inspektoren på Krapperup inlämnar en skrivelse till utskrivningsmyndigheterna, och i denna gör
han allvarliga invändningar mot utskrivningen av
folk från Krapperups domäner. Han framhåller,
att godsets folk mestadels består ,a v sjöfolk, av
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vilka 25 man under det förflutna året varit kommenderade till Carlskrona, och i dag är del publicerat, att samma manskap den 15 februari skall
göra en ny res.a dit. Han yrkar att myndigheterna
avstår från att pressa dessa soldater. Men skulle
beslutet gå emot och skulle så erfordras, kan han
själv promt leverera de tre ifragavarande männen.
Inlagan är dagtecknad på Krapperup den 22
januari 1716 och undertecknad C. Meissner.
De enrollerade båtsmän, som vid detta tillfälle
gjort våldsamt motstånd och befriat de till krigstjänst uttagna, måste ha varit folk från Mölle och
Arild, möjligen kan de ha varit från H öganäs eller
Viken. Lerhamn och Nyhamn fanns inte vid denna
tid.

Pesten
Som en ytterligare plåga mitt i .allt krigseländet
drabbades Kullabygden, som det förmodligen första området i Skåne, av den asiatiska pesten. Kullen kom att bli inkörsporten för denna landsplåga.
Det anses att den infördes i april 1711 i samband
med en serie danska raider mot Kullen.
Förhistorien är följande:
Den 19 april 1711 var det stor oro i Öresund. En
dansk flottstyrka bestående av två jakter, fyra
slupar och tio skärbåtar, tillsammans 16 fartygsenheter, starkt bemannade med danska soldater
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och försedda med nickhakar och falkenetter ( benämningar på kanoner) löpte ut från den danska
sidan.
Ute i Sundet delade de danske upp sig i olika
grupper för att på olika ställen längs den skånska
öresundskusten göra strandhugg. En grupp seglade mot Alabodarna, en anföll Råå och Hälsingborg, en Hittarp-Domsten och slutligen satte en
kurs på Mölleläge.
Den senare gruppen nådde Mölle den 24 april.
Gruppen hade inväntat förstärkningar, så att den
nu bestod av två kaparfartyg, ett köpmansfartyg
och ett par slupar. Nu ankrade de upp på Mölle
redd, soldater och båtsmän gick i sluparna för att
gå iland och plundra. Sluparna med de främmande
tog land på den s.k. Fäladen söder om Mölle. Avsikten var att de skulle plundra såväl Mölleläge
som Krapperups borg.
Strandvakten i Mölle bestod vid denna tid av
tolv man östgötar under befäl .a v kapten Gustaf
Ericsson. Han höll sig avvaktande. Strandvakten
hade efter intermezzot vid jultiden 1710 förstärkts. När de danske i en första omgång landstigit, vände sluparna åter ut till sina fartyg för
att hämta iland ytterlig.a re folk. När sluparna var
ett gott stycke från stranden, gav kapten Ericsson
tecken, och så stormade han fram med sina män
och gav eld mot de landsatta danskarna, som blev
alldeles överrumplade och trängdes ut i v.attnet.
Från sluparna såg man deras svåra belägenhet
och vände genast tillbaks för att rädda. Men innan
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alla var i båt stod vattnet dem till halsen. Det var
stor jämmer i sluparna; flera av de danske var
sårade. I stället för att på nytt göra landstigningsförsök försökte nu de danska krigsfartygen därute med hjälp av sina kanoner driva undan Ericsson och hans män. Det lyckades inte; därinne tog
man skydd och skotten gick för högt. Kanonaden
hördes vida omkring och följden blev .att mer
vaktmanskap drogs till platsen. Kaparna drog sig
då tillbaka med oförrättat ärende.
Äventyret vid Mölle avlopp dessbättre lyckligt
för oss, åtminstone finns i tillgängligt material
inte några antydningar om ödesdigra följder.
Detta kan inte sägas om de danskes objudna
besök i Domsten. Det förmodas, att danskarna vid
detta strandhugg, varunder de var långt inne i
landet, till skånsk jord överförde den fruktade
farsoten. Strax efter att danskarna hälsat på och
våldgästat uppträder pest i Domstens fiskeläge
och Allerums socken och därifrån sprider den sig
med rasande fart till alla kullasocknarna.
Pesten stod vid denna tid i full låga inne på den
danska sidan. De skånska myndigheterna hade
hela sin uppmärksamhet riktad på den. När posten från Helsingör överlämnades till svensk sida,
ordnade man det så, att postbåtarna möttes ute i
Sundet och brev m.m. överräcktes och mottogs
med hjälp av käppar med klykor.
Helsingör hade, på grund av att så många fartyg ankrade upp där, länge varit i farozonen. Karantän var påbjuden. Handel med Danzig förbju-
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den. Ännu sommaren 1710 var hälsotillståndet gott
i Helsingör. Men i slutet av september detta år
inträffade dock ett par dödsfall, som verkade
misstänkta. En resande från Stockholm, som hyrt
logi i Strandgade, dog plötsligt. Strax efter insjuknade och dog ytterligare ett par personer.
Myndigheterna vidtog sanitära åtgärder, och
farsoten såg ut att hejda sig. Men i november 1710
dog sex personer ute i Lappen. L appen är en förort till Helsingör och där bodde mest färjefolk,
lotsar och fiskare, vilka hade förbindelser med
fartyg på redden. Först var man inte riktigt säker på dödsorsaken; man förmodade att döden
följt ,av hunger. Nya fall inträffade emellertid. Order gavs att soldater skulle gå vakt vid Lappen.
Hus där döda bott brändes ner tillsammans med
dess lösöre.
Atgärderna hjälpte inte. Soldater som gick vakt
blev sjuka och läget förvärrades genom att en
kvinna från Lappen besökte Helsingör och därvid
tog smittämnet med sig. I januari 1711 började
den .asiatiska pesten utbreda sig i Helsingör. Till
fram i mars var åtta hus förklarade smittade och
30 invånare pestdöda. Även i fiskelägen norr om
staden, som Hornbeck och Steenstrup, visade sig
nu pest.
För att skydda Köpenhamn avspärrades norra
Själland. Det slogs en kordong runt de drabb.ade
områdena. Under tiden rasade pesten allt värre i
Helsingör och nådde kulmen i andra veckan i
augusti 1711 med 124 dödsfall på en vecka. Där2
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efter avstannade den. I allt räknar man med att
1.500 personer dog i Helsingör ,av farsoten. Trots
alla försvarsåtgärder undgick inte Köpenhamn
sjukdomen. Möjligen hade den trängt in i huvudstaden redan i januari 1711. Den tilltog med rasande fart fram till sista veckan i augusti 1711,
då den kulminerade med en veckoskörd av 2.435
döda. I augusti dog nära 10.000, d.v.s. 300 om dagen. Begravningsplatserna räckte inte till. Man
lät gräva provisoriska massgravar med plats för
flera hundra. I allt beräknas 22.400 köpenhamnare
ha dött av pesten. Inne i staden stod 500 hus tomma och öde efteråt.
Pesten slog ner som en blixt på människorna.
Man överfölls plötsligt av frossa. Bulnader eller
fläckar kunde uppstå och döden kunde följa efter
några timmar.
Det första officiella skriftliga belägget på att
pesten nått våra bygder har vi redan den 25 april
1711. I den rapport om tillståndet i riket, som Rådet avsänder till Kung Karl i Turkiet och som är
daterad den 25 april, heter det:
Rådet planerar att återvända till Stockholm,
men som de ohugnel: tidender nu inlöpa att denna
smittosamma sjukdom ånyo har begynt uti Skåne
vid Kullen hava vi strax iterer,at (förnyat) våra
gjorda förordningar så att de strängeligen måtte
efterlevas.
Depeschen är dagtecknad i Arboga, dit hovet
flytt på sommaren, då pesten börjat uppträda i
Stockholm. Ohugnel: är en förkortning av ordet
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"ohugneliga" som betyder "icke glädjande", ,;sorgliga", "bedrövliga" etc.
De skånska myndigheterna mobiliseras omedelbart i kampen mot pesten. Kullabygden kommer i
förgrunden för deras intresse. En alarmerande ton
tränger igenom de skrivelser, som de skånska styresmännen sänder upp till Rådet; i dem kan man
utläsa hur oroande tillståndet är i Kullabygden.
Särskilt talande är depescherna från viceguvernören Carl Gustaf Skytte ,a v den 11 maj, 7 juni och
10 juli, samt en rapport från befallningsmannen i
Luggude härad, Tönnes Brandt, av den 7 juli, alla
från år 1711.
I sin skrivelse av den 11 maj 1711 säger guvernören, att han med all flit och sorgfällighet försöker se till att Kongl. Maj :ts förordningar till
hindr.ande av farsoten blir efterlevda. Farsoten
har yppat sig i Kullen, meddelar han. För att bättre kunna leda arbetet med pestens bekämpande
har han begett sig till Hälsingborg. Han har tillkallat militär och låter soldaterna gå vakt runt
byar, som är smittade, och utanför hus, där det
finns pestsjuka. Men det visar sig,
"att trots stränga förbud smyger och tränger
sig tiggare emellan byarna och slikt strövande kan
inte hämmas med mindre än att visst straff determineras (bestämms) och då har jag i följd av
förra förbuden uts.att fem par spö för var och en
som attraperas (ertappas) utanför sin socken och
lika mycket för den som honom ledsagar och befordrar", säger guvernören i sin skrivelse.
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Professorn guvernementsdoktorn Döbelius vid
akademin i Lund har vidtagit de första medicinska försvarsåtgärderna mot farsoten, men som han
försummar sitt ämbete vid akademin utnämnes i
stället medicine licentiaten Thomäus att vara pestmedicus och han får order att bege sig till Kullen
för att på de pestsmittade orterna gå de sjuka tillhanda, se till att pestmedikamenterna kommer till
rätt användning och göra allt för att hindra pestens spridning.
Myndigheternas strafförelägganden har inte
åsyftad verkan. I sin skrivelse av den 10 juli 1711
klagar guvernören över svårigheterna.
"Jag får dagligen erfara hur smittan sig alltmera utbreder genom den vanartiga allmogens
ohörsamhet, berättar han. Folket vill i godo inte
avhålla sig från de besmittade byarnas omgivningar, särdeles där de några släktingar och anförvanter hava, ehuru sådant dem förbjudet är.
Om inte annars besöker man de sjuka på natten,
smyger sig genom vakten, och smittar sedan vid
hemkomsten ner egna hus och byar", säger han.
Och guvernören hyser farhågor att hela provinsen och den där inkvarterade hären skall angrip.as
av pesten.
Som avslutning på sitt brev bifogar han några
rader, av vilka tydligt framgår att tillståndet redan nu är högst bedrövligt i Skåne. Utom ovannämnda detta Guds hårda striaff, framhåller han,
är landet så utarmat och fattigt av dessa stora utlagor och krigsbesvär, att jag som nu i över 50
20

års tid varit här i Skåne, aldrig tillförne sett eller
hört förr om så stort armod och så stor fattigdom. Vid min själs salighet bedyrar jag, att en
stor del av allmogen går och tigger sig födan hos
de inkvarterade soldaterna, så att mången soldat
måste låta sig nöja med starkt beskurna ransoner.
I ett annat brev skrivet i juni 1711 med liknande innehåll, meddel.ar han, att bönderna är så graverade och betungade av pålagor, att den ene efter
den andre löper ifrån sina gårdar och lämnar de
inkvarterade soldaterna utan underhåll. Guvernören räknar med att detta armod i förening med
pestens härjningar nödvändiggör, ,a tt trupperna
måste dragas ut ur byarna och i stället förläggas
till camperingar.
I befallningsmannen Tönnes Brandts rapport av
den 7 juli 1711 lämnas en del förtydliganden.
Brandt är befallningsman i Luggude härad. Den
smittosamma sjukdomen har på några dagar utbrett sig i Luggude härad, framgår det av hans
brev. Så nu är pesten i Allerum, Fleninge, Väsby,
Brunnby, Jonstorp, Bårslöf, Råås, Fierestad, Kattarp och Kropps socknar.
"Jag har haft att göra dag som natt med att
resa omkring och sätta ut vakter vid byarna till
förhindrande av att de friska umgås med de sjuka", uppger han. "Trots ,a tt hårda straff är dem
förelagda, är det omöjligt att hålla folk ifrån varandra. Arbetet är så mycket svårare och betungande, som två av mina länsmän är mig fråntagna,
nämligen en uti Fleninge socken, som är av farso-

21

ten sjuk, och en uti Görslöf, Jonstorp, där innestängd. Hela byar är pestdr.abbade. Så länge Gud
förlänar mig hälsan, ska jag se till, enligt förordningarna, att de döda kropparna strax blir nedgrävda i avsides liggande backar."
Två kompanier ur Norr.a skånska kavalleriregementet har han fått sig tilldelade till handräckning och vakthållning, men de är inte tillräckliga.
Han har fått ytterligare hjälp av ett regemente,
som är förlagt till Rönneberga härad ...
Uttrycket "döda kroppar blir strax i avsides
backar nedgrävda" kanske tarvar en närmare förklaring.
Kongl. Maj :t hade den 8 nov. 1710 utfärdat en
pestförordning, i vilken det i 17 :e stycket heter:
När någon i städerna eller på landet i husen eller
på gatorna eller vägen av denna farsoten dör, måste den döde ,a v de därtill utsedda genast utan
någon svepning eller ringaste andra ceremonier,
gravöl, process, hårkläde eller annat slikt skaffas
till jorden utom staden och på landet i närmaste
avsides backe och där tillika med sina gång- och
sängkläder djupt i jorden nedgravas och med jord
övertäckas, och detta allt vid 50 daler silvermynts
böter eller corporligt (kropps) straff om han ej
orkar böta.
I förordningens 22 :a stycke bestäms, att tiggare
och löst folk måste bli till deras hemvister avvista.
Den som beslås med tiggeri i husen skall icke allenast tag.as i häkte utan dessutom med något corporalt straff beläggas. Vidare sä~s det, .att sjuk-
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domsfall omedelbart genom granne skall anmälas
och gården utmärkas med ett vitt kors på porten.
Felar man, skall man med corporalt straff näpsas ...
Detta att likt förbrytare, hundar och kreatur
bli begravda i någon avsides skogsbacke togs givetvis illa upp av folket. Varför fick deras pestdöda inte läggas i vigd jord, frågade man sig. Och
man uppreste sig mot detta påbud.
Guvernörens brev av den 7 juni 1711 sysslar
med denna detalj .
. . . farsoten tilltar på den sidan Hälsingborg inåt Kullen, heter det i skrivelsen till Rådet. Jag
måste beklaga att några av allmogen ställt sig
ohörsamma, att de inte vill undfly sin egen olycka
och sitt fördärv utan tvärtemot de publicerade
hälsosamma förordningarna löpa tillhop,a med de
sjuka, bjuda sig tillsammans och lova varandra
att så länge någon av dem är kvar, skall han på
brukligt sätt befordr.a den som dör till graven på
kyrkogården. Förutom detta har man på några
ställen (det uppges inte var) om nattetid uppgrävt
lik utur backen och burit dem till kyrkogården.
Av detta kan inget annat följa än att sjukdomen
förmerar sig och sprider sig, anser guvernören,
och för .att möta denna olydnad och halsstarrighet
kommer han med ett verkligt hårresande förslag.
Han hemställer nämligen till Rådet, att i varje
socken, där det finns pest, få tillstånd att uppresa
en galge, som skall användas till bestraffning av
dem som uppträder emot de uppsatta förbuden,
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att löpa till de sjuka, att hämta de dödas kläder,
att hindra nedgrävandet av de döda på därför avsedda platser eller att rubba eller flytta de redan
nedgrävda.
Även om executioner först efter svåra försyndelser kommer till stånd, så kommer i alla fäll den
uppresta galgen att inge sådan skräck och avsky,
tänker sig den skånske guvernören, att man hellre
undviker de sjuka och lämnar de döda i fred i backen än man bringar sig själv uti en sådan enslig
grav.
Rådet tar emellertid ,a vstånd ifrån Skåne-guvernörens drastiska förslag.
Trots myndigheternas alla stränga åtgärder utbredde sig pesten hastigt över hela Luggude, Bjäre och Södra Asbo härader. Hälsingborg angreps
också, men av någon anledning kom stadens invånare lindrigt undan. Landskrona och Malmö, som
efterhand angreps, blev hårdare drabbade. En
uppgift säger, att i Landskrona dog en fjärdedel
av folket, i Malmö hälften. I Malmö stad stod en
fjärdedel av husen öde och tomma; en hel gata
låg där helt öde och människotom efter att pesten
gjort sitt.
Inte förrän på hösten 1713 släppte pesten sitt
grepp om Skånes folk. Och först då blev skåningarna kvitt denna dödens landsplåga.
I våra dagar har man gjort ivriga efterforskningar efter var dessa provisoriska pestbegravningsplatser har legat. Platsen för någon har man
kunnat påvisa. Det är tänkbart, att begravnin~s-

plats för pestdöda från Mölle har funnits vid de
s.k. Lergravarna, på Fäladen söder om byn. Denna
vår förmodan styrks av ett utdrag ur ett manuskript, som den hembygdsintresserade baron Carl
Gyllenstierna på Krauperup, död 1866, efterlämnat. Där står under rubriken Möllehässle-Bärekull: "En pestkyrkogård lär ha funnits å fäladen
mot sjön rakt norr om lergraven". Det är ovisst,
om det finns kvar några officiella handlingar som
klarlägger pestkyrkogårdarnas läge, hur de utnyttjades, vilka som begrovs där etc. Kyrkoböckerna, åtminstone för Brunnbys och Jonstorps
socknar, från denna pesttid är förstörda; man kan
således ej på denna väg skaffa sig någon bild av
pestens framfart ...

Det stora nordiska kriget rasar vidare och olika
yttringar av det berör våra bygder.
I september 1716 beslutar Kung Karl, att fyren
vid Kullen (och Falsterbo) ska släckas och att
vederbörande kronobetjäning ska ta ner fyringspannorna, stången för lyktan m.m. och forsla dem
till Malmö fästning. Guvernören blir i viss mån
betänksam, och han förfrågar sig om, hur han
skall göra med stenkolet, som ännu är kvar. Det
finns något över 2.000 tunnor kol på fyrplatserna,
och han ifrågasätter, om det lönar sig att forsla
dem ända till Malmö, enär de inte duger till smideskol. Det är lång väg mellan Kullen och Malmö
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och på grund av kolets tyngd kan man bara taga
litet på litet, framhåller han.
Trots kriget hade svenska kronan erhållit bidrag från Danmark till underhåll och drift av de
svenska fyrarna. Vid flera tillfällen hade släckning varit på tal, men efter protester från sjöfartsstater som Holland och England, hade fyrbelysningen trots svårigheterna att få hit stenkol
nödtorftigt hållits i gång.
Att Kullens fyr nu släcktes kan tänkas vara ett
led i våra försvarsåtgärder. Skåne hotades detta
år synnerligen allvarligt av invasion. Den 9 :e, 10 :e
och 15 :e september 1716 anlände 19.044 man ryska soldater däribland 300 donska kosacker till
Köpenhamn. De hade dittransporterats .a v danska
transportfartyg. Avsikten med dessa ryssar var,
att de tillsammans med danska trupper på sensommaren 1716 skulle göra en landstigning i Skåne. Tsar Peter åtföljde själv sina trupper. Hela
Europa väntade med stor spänning på vad som
skulle hända. Men genom att ryska och norska
krigsfartyg, som skulle inträffa norrifrån, fördröjdes eller havererade, försinkades förberedelserna,
varvid tvekan, om det var rådligt att igångsätta
det vågade företaget, började uppstå på rysk sida.
På inrådan av sina generaler beslöt tsar Peter
att uppskjuta landstigningen i Skåne till följande
vår. Själva beslutet lär ha fattats den 9-11 september. Och som grundval för den försiktiga hållningen på rysk sida låg inte bara hänsynstagande
till höststormarna och det tidiga kvällsmörkret,
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utan också till de försvarsåtgärder, som de svenske vid denna tid vidtog, och som tsaren genom
egna rekognosceringar hade övertyg,at sig om. I
och med att tsar Peter beslöt uppskjuta landstig-

C>
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BefästningsanUiggningarna i Mölle läge 1inder Ka,rl XII:s
krig enligt skiss befintlig på Krigsarkivet i Stockholm. Det
framgår att det är tre skansar: Karl XII :s, Sissa skans
och Södervärn, alla förenade av löp.skansar, som, gar ända
fram
Harastolshallen.
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ningsförsöket kom den danske kungen i svår dilemma. Tsaren önskade, att hans trupper skulle
övervintra på dansk jord, men efter underhandlingar ändrade han sig och seglade hem med sitt
krigsfolk. De återkom inte och våra bygder skonades därför från det fruktansvärda elände ett
ryskt landstigningsförsök med kanske följande invasion skulle ha fört med sig.
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I Mölle har vi kvar ett monument från denna
hotfulla tid, nämligen de s. k . Karl XII :s skansar,
som är belägna ovanför Svarta hallar i norra delen av samhället.
Enligt urkunder i fru Inga Hanssons, född Elfverson, ägo, vilka vi haft förmånen att taga del
av, uppkastade dessa skansar 1715-1716. Dokumentet, som kan ha riksintresse, återges här in
extenso:
"Anno 1744 den 16 juni hafva undertecknade
besiktigat huruledes nu dess åker och äng uti
vången till Krono Rusthållshemmanet N :o 1 Bokebohlet uti Brundby socken belägit, är uti krigstijder som var 1715 och 1716 blifvit aldeles förderfvat, så att der aldrig kan blifva åker mera och
ganska litet gräs på, förmedelst att der är gjordt
en skants, så stor att deruti varit ägnat gjöra batteri eller rum till sex stora kanoner. Denna skantz
med sin graf omkring är 22 famnar på den ena
och 25 på den andra kanten, det öfriga af åkeren
och ängen noran till är öfversta torfven afskuren
9 alnar bred och emot 20 alnar långt; sönnan till
är gjort en löpeskants 56 alnar lång och 8 famnar
bred. Med grafven östan till är upgrafen en plats
14 famnar på den ena och 10 famnar på den andra
kanten 2 a 3 alnar djupt i jorden, vilket torf och
grus som der upgrafvet är, blifvit fört uti vallen,
som är omkring skantsen. Igenom denna åker och
ängens upgrafvande finner hemmansåboen Nills
Andersson en stor afsaknad årligen, vilken efter
vårt tyde och omdöme kan räknas till 4 kappeland
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åker och tre lass äng. Och att således vara af oss
befunnit, som ock af andra sees kan, betyg.as med
våra namns undersättande.
Af Bökebohlet ut supra
P . Kijlman
H. Petermelkerson
Niels Pålsson
Karl XII :s skansar finns ännu kvar, fast de
skadades under andra världskriget och nu håller
på ett igenväxa. Måtten på själv.a den fyrkantiga
skansen stämmer väl och löpskansen, som går
mot söder, är tämligen väl bibehållen. Vi kan följa den ända fram till villa Italienborg.
På 1800-talet brukade folk från Mölle och trakten däromkring under de ljusa årstiderna samlas
till dans, lekar och bollspel på Skansarna.
Enligt kartor från 1700-talet synes försvarsanläggningarna vid Mölle ha varit rätt omfattande.
Vad vi kallar "Sissa skans" var en del .av dem, och
från denna norrut ända fram till där nu villa Sjöhem ligger, gick en löpskans, som nu är helt borta.
Söder om Mölle, möjligen där nu Björks villa ligger, låg en försvarsanläggning. Än i dag säger
man Södervärn eller Värnen om södra delen av
Mölle; denna benämning syftar säkerligen på denna senare skans.
Det är möjligt, att Kung Karl XII personligen
besökte Mölle för att besiktiga befästningarna. En
envis gammal tradition i Mölle gör gällande, att
Karl XII skulle ha besökt Mölle och därunder ridit
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uppför Barakullen. Skriftställaren ö. P. Sturzertbecker, som besöker Mölle år 1854, får höra talas
om denna ridning, men han ifrågasätter, om traditionen är riktig. Det är inte klarlagt om Karl
XII överhuvud besökt Mölle.
Om vi tittar på lokaliteterna konstaterar vi, att
ritten inte bör ha varit omöjlig att utföra, fast det
beror på var man startade. Tänker man sig att
kungen började nere vid stranden av Malarna är
det tvivelaktigt om han lyckades ta sig upp. Men
startade han från skansarna, som fått hans namn,
och .a ttackerade Barakullen från östra sidan, är
det inte orimligt att han tog sig upp. På den tiden
fanns det troligen ingen skog i Bökebols vång, ej
heller på Barakullens sidor. Att själva bergtoppen
varit kal, bar, vittnar namnet om. Från toppen
erbjuder sig goda rekognosceringsmöjligheter.
Kanske som en följd av att Kullens fyr släckts
inträffar en dramatisk händelse, ett militärt intermezzo, som är värt att beteckna som en framgång för de svenske.
Den legendariske danske sjöhjälten viceamiral
Peder Tordenskiold lämnar Laurvig i Norge den
7 december 1717 ombord på en hukkert. Hukkert
var ett fartyg av handelsskeppstyp, flat i bottnen,
med rundgattad akter, kanske stor som en jakt
men tacklad som en g.aleas. Tordenskiold hade
strax förut erövrat sin farkost från de svenske.
Fartyget hade 22 mans besättning, mest personlig
stab, och inombords en synnerligen värdefull last,
som viceamiralen ämnade föra till Köpenhamn.
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Där fanns en förnäm samling gevär, dyrbara kläder, massor med mynt m.m. Ombord befann sig
också en tam björn och en varg. Lasten var värderad till omkring 30.000 riksdaler. Hukkerten var
däremot bara beväpnad med två små kanoner.
Fram emot Anholt på förmiddagen den 8 december blev Tordenskiold uppseglad av en svensk 16kanoners fregatt förd av kapten Lind, som uppmanade dansken att ge sig.
Hånfullt och överlägset avböjde Tordenskiold
denna uppmaning, och därmed var fältet fritt för
drabbning. T. lovade sin besättning en månads
hyra extra om de skötte sig, och så var striden i
full gång.
Ivrigt beskjutande varandra fortsatte de två
fartygen söderut. Tordenskiold sköt slut på sina
kanonkulor, men lät sig inte bekomma utan högg
då sönder sin fina tennservis och laddade därefter
sina kanoner med detta skrot. Han hanterade också skickligt sitt gevär och prickade mer än en av
de svenske. J ust när kapten Lind ropade en ny
uppfordran till sin motståndare att denne skulle
ge sig, träffades han av en välriktad kula från
Tordenskiolds gevär. Svensken blev så svårt sårad, att han inte längre kunde leda striden.
Det svenska fartyget föll av och drog sig ur bataljen, som hade varat från klockan tio till klockan
femton. Med sönderskjuten rigg seglade Tordenskiold vidare. Som belöning åt manskapet delade
han ut vin. Nu p.asserades Kullen, och där gav han
styrmännen kursen genom Sundet och gick själv
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sedan ned i kajutan för att vila sig och skriva ert
redogörelse om drabbningen.
Klockan halv tio på kvällen gick det en stöt genom hela fartyget. Tordenskiold for upp på däck.
För fulla segel hade man ränt på Svinabodarna
( Svinbådan), hukkerten hade rivits upp i bottnen,
och nu höll den på att vattenfyllas. Goda råd var
dyra. Det fanns en jolle ombord. Tordenskiold lät
sjösätta den, den visade sig läcka, men dansken
tog i alla fall chansen, stuvade ner två kaggar
med peng.ar, tog två matroser och en skrivare med,
steg ombord i den lilla roddbåten och satte kurs
mot Själland. Avsikten var att så snart sig göra
lät hämta hjälp eller förstärkning. Befälet ombord
på hukkerten överlämnades till hovmästaren Harz,
som fick order att efter bästa förmåga försvara
sig. Tordenskiold och hans tre män lyckades, fast
med nöd och näppe, ,a tt ta sig över till Själland;
för att hålla den lilla läckande jollen flytande
måste man ösa med hattarna.
På morgonen upptäcktes naturligtvis den strandade dansken. Från Viken gick det ut båtar med
svenska soldater för att borda den. D.anskarna
mötte dem med gevärseld. Ett par svenskar stupade. Båtarna drog sig då åter tillbaks, och i stället monterade man upp ett par kanoner på strander innanför och började med dem ge eld mot den
strandade. Det hade avsedd verkan; för att rädda
sina liv gav sig då danskarna. I jollar fördes de
i land. Flera var sårade. Hukkerten bröts sönder.
Svenskarna trodde att hovmästare Harz var
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viceamir.al Tordenskiold och räknade med, att de
gjort en fin fångst. Harz förnekade upprepade
gånger, att han var Tordenskiold, men man trodde honom inte. Han fördes till Vikens kyrkogård,
där man anordnade en slags ståndsrätt, alltjämt
i tron, att man hade Tordenskiold framför sig.
Man förklarade, att han förverkat livet genom att
döda svenska soldater, som försökt rädda fartyget. Dödsdomen skulle gå i verkställighet tidigt
nästa dag. Den dödsdömde Harz blev förskräckt
och tänkte ut en list för att rädda sitt liv.
Han begärde, att man skulle föra honom till
Kung Karl, som han visste då befann sig i Lund.
Han uppg.av, att han hade något viktigt att meddela den svenske kungen. Listen lyckades. Redan
samma natt började marschen mot Lund. De övriga danska besättningsmännen fick följa med,
likaså den tama björnen, som haft tur och överlevt drabbningen. Vargen hade dödats. Björnen
vållade en del besvär; man fick göra en bur åt honom.
Hovmästare Harz, den förmente Tordenskiold,
blev förd inför Kung Karl och fick redogöra för
drabbningen, strandningen och slutstriden. Dansken hade gjort motstånd på order av sin chef.
- Du har gjort rätt! Du kan vara viss om vår
nåd! lär kungen ha sv.arat.
Fången fick äta vid kungens taffel, för mat
fanns inte att få för pengar. Det vidtog så underhandlingar om utväxling av fångar. Om resultatet av dessa går uppgifterna isär. Den danske
3
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fången tilläts återvända till Köpenhamn med budet, att om han kunde skaffa fri trettio fiskare
från Kullen, som danska kapare lagt beslag på, så
skulle hukkertens hela besättning lämnas i utbyte.
En uppgift gör gällande, att de trettio fiskarna
från Kullen återsändes, men att några fångna
danskar från hukkerten inte gavs fria. I stället
lär de två styrmännen ha arkebuserats, en man
dog av sina sår, medan de övriga fördes till Visingsö. Björnen slaktades och förvandlades till
stek.

•
I de brev - nu förvarade på Riksarkivet i
Stockholm - vilka växlades mellan Karl XII och
hans guvernör i Skåne, sedan kungen kommit hem
och tagit itu med nya krigsplaner, nämns Kullen
da och då. Breven bidrar utmärkt till att belysa
tillståndet i våra bygder.
I februari 1717 begär kungen uppgift på vad
åldermännen i Kullens fiskelägen heter, och guvernören låter göra en uppställning på dem, enligt
vilken framgår, att åldermannen i Mölle vid denna
tid hette Anders Jönsson. I Höganäs leje hette han
Jöns Nilsson, i Arilds leje Mårten Jönsson, i Vikens leje Erik Jönsson och i Råå leje Lars Pålsson. Skrivelsen är undertecknad Carl Gustaf Skytte och daterad i Lund den 18 februari 1717. Åldermannen i Mölle leje bor på nr 29.
På hösten 1718 - tydligen när fälttåget mot
Norge förbereds - begär kungen av sin guvernör
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uppgift på vilka orter i nordvästra Skåne, som år
försedda med strandposteringar. Och han får till
svar den 6 november 1718, att följande platser har
postering.a r: Torekov, Halsehamn, Arilds leje, Mölleleje, Höganäs, Viken, Domsten, Hittarp, Tinkarp,
Pålskiöp, Helsingborg, Råå, Tegelgården och Klintakulla. Kommendant över dem alla är överstelöjtnant Lannerstierna. Guvernören vid denna tid
heter Hård.
Samme Hård riktar den 18 december 1718, alltså strax efter att Karl XTI fallit, en förfrågan hos
Rådet i Stockholm, hur han ska förfara med en
del bönder, som haft samröre med fienden. Det gäller några undersåtar av bondeståndet, står det i
guvernörens skrivelse, vilka vid Helsingborgssidan
haft gemenskap med danska fienden, s.amt hulpit
och befordrat rymmare över till Danmark. Deras
brott är ganska farliga, och en del av dem är dömda till galge, stegel och hjul, andra till svår kroppsplikt. Guvernören vill inte låta domarna gå i verkställighet utan att inhämta höga vederbörandes
uttalande. - Namnen på de dömda är emellertid
inte utsatta i skrivelsen. Vi har inte heller lyckats
skaffa fram vad man svarade i Stockholm. Vi kan
bara konstatera, att de svenska myndigheterna
tycks ha slagit till hårt mot allmogen, då den brast
i lojalitet.
Som avslutning, som ett slags f.acit, på detta
återgivande av skrivelser från den skånske generalguvernören, kan ett utdrag ur en uppställning
av ödehemmanen i Skåne lämpligen passa in.
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I juli 1718 gör man en förteckning över mängden ödehemman i Skåne. Enligt denna uppställning står det 110 11/ 48 mantal hemman öde inom
Luggude härad. Det är den högsta siffr.an bland
de skånska häraderna. På andra plats i detta hänseende kommer Frosta med 100 mantal, därnäst
Wemmenhög med 57 mantal öde. Tillsammans i
hela Skåne ligger det 944 mantal öde.
Och undersöker man fördelningen av ödehemmanen bland socknarna i Luggude härad finner
man, att Brunnby socken ligger sämst till. Här
finns det inte mindre än 11 1/ 8 mantal ödehemman. (I sin helhet räknar man omkring 60 mantal i Brunnby.) De övriga socknarna i Luggude
ligger betydligt bättre till. I Väsby exempelvis
finns det bara fem mantal öde, i Kattarp också
fem, i Allerum fyra, Helsingborg och Farhult har
vardera två och J onstorp bara ett mantal öde.
Av uppställningen utläser man alltså, .att av
Luggudes alla socknar skulle Brunnby ha varit
den som hårdast drabbades av krigsolyckorna under Karl XII:s krig.

Vad jordeböckerna berätltar om Mölle vid denna tid

Med hjälp av jordeböcker och mantalslängder,
dessa utomordentliga officiella urkunder, kan vi
följa befolkningens förändringar i Mölle och de
andra byarna under Stora nordiska krigets hårda
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år. Vi får besked om vad byborna, eller rättare
familjeöverhuvudena, hette, och vi kan tydligt
följa hur befolkningssiffran under trycket ,av
olyckorna rasar nedåt. Vi får en klar bild av hur
pressande Karl XII :s krig har varit.
Vid genomgång av räckorna bör man ständigt
hålla i minnet, att jordeböcker och mantalslängder inte följs åt. De skrevs ut på olika sätt. Det
förefaller som om utskrivaren av jordeböckerna
på 1710-talet för Mölles del på något sätt slarvat.
Oförklarligt hur, men ytterst retsamt för den som
vill fördjupa sig i denna tid, låter han antalet fiskarehus i Mölle läge stanna vid 28 stycken. Omsider tar han med det 40 :e huset, men låter det fortfarande bli kvar en lucka för husnumren från och
med 29 till och med 39. I övrigt är jordeböckerna
från denna tid mycket snyggt skrivna och överskådligt uppställda och därför tämligen lätta att
läsa.
Vi ska ta oss för att år för år följa dem genom
denna kritiska tid. Vi börjar med jordeboken för
år 1709.
Enligt jordeboken för år 1709 bodde följande
personer i Mölle leije detta år:
1. Gunnar Dahle
2. Lasse Torson
3. Gamle Anders Andersson
4. Nills Månsson
5. Unge Per Andersson

6. Unge Anders Andersson
7. Michell Truedsson
8. Per Carlsson
9. Gamle Per Andersson
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10. Jöns Persson och
Nills Hansson
11. Jöns Påhlsson
12. Hans Persson
13. Jöns Nillsson
14. Bent Jönsson
15. Jöns Andersson
16. Anders Persson
17. Erik Boosson
18. Jöns Hansson
19. Nills Nillsson
20. Lars Larsson

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Mauritz Nillsson
Anders Månsson
Hans Ottesson
Lars Hansson
Bengt Persson
Jöns Willumsson
Olluf Hansson
Michell Olsson,
byfogde
29-39. ???
40. Per Christensson.

Siffrorna till vänster om namnen anger lägenhetens nummer. Denna numrering gäller än i dag.
Som synes är alla husen i Mölle bemannade, det är
inga luckor i befolkningsraden. Några personliga,
interna upplysningar om 1709 års möllebor lämnas inte i jordeboken. Vi får dock veta, att Mölle
läge tillhör Krapperups sätesgård och att Michel
Olsson är byfogde och som sådan Krapperups representant. Det är alltså han, som svarar för ordningen i fiskeläget. Uppställningen ger en klar
bild av vilka pojknamn som var på modet vid slutet av 1600-talet. "Anders" är det vanligaste med
nio förekomster. Därnäst kommer Per, Jöns, Nills,
Hans och Lars.
Ser vi oss omkring i Brunnby socken och tittar
närmare på dess byar, finner vi, att i Arilds läge
är det 48 fiskarehus, och att alla är bebodda. Inget
av dem är antecknat som "öde". På nr 43 bor by38

fogden och han heter Pål Jönsson. En titt på gårdar och byar närmast Mölle läge säger oss, att
Giölleröd innehas av Bengt Jönsson, Bärekulla av
Jeppe Ohlsson, Bökebolet av Trued Nilsson, Kulla
av Nills Trullsson. Stubbarp är en by på åtta gårdar, och dessa brukas av följande män: Nr 1 Nills Wiarsson, 2 - Nills Andersson, 3 - Nills
Sonesson, 4 - Drängen Eskell, 5 - Simmons
gård, 6 - saknas, möjligen öde, 7 - Bengt Månsson, 8 - Lars J eppsson.
Vidgar vi blicken nedåt söder, finner vi, att Viken består .a v 61 hus och att inget av dem är antecknat som öde. Detsamma gäller om Domsten den kritiska orten när det gäller pesten i Kullabygden - här finns det 13 fiskarhus, alla är bebodda; fisk eläget lyder under Kulla Gunnarstorp.
Helsingborgs stad har 651 invånare.

*

Vi förflyttar oss ett år fram i tiden. Jordeboken
för år 1710 har, vad angår bebygg,a rna i Mölle
leije, följande att berätta:
1. Gunnar Dahl
2. Lasse Torson
3. Gamle Anders Andersson
4. Nills Månsson
5. Unge Pähr Andersson
6. Unge Anders Andersson

7. Michel Truedsson
8. Pär Carlsson
9. Gamle Pär Andersson
10. Jöns Pärsson och
Nils Hansson
11. Jöns Påhlsson
12. Hans Pärsson
13. Jöns Nillsson
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bengt Jönsson
Jöns Andersson
Anders Pärsson
Erik Boosson
Jöns Hansson
Nils Nillsson
Lars Larsson
Mauritz Nillsson
Anders Månsson

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Hans Ottesson
Lars Hansson
Bengt Pärsson
Jöns Willumsson
Oluf Hansson
Michell Olsson,
byfogde
29-39. ???
40. Pähr Christensson.

Någon förändring har enligt jordeboken inte inträffat i Mölle läges befolkningsbild. Den enda avvikelsen från föregående års jordebok är att en
del namn stavas olika. Tydligen är det inte samma
person, som skrivit ut boken, fast nog har han
skrivit av den. Och det retsamma förbigåendet av
numren 29-39 följer med orört. Denna jordebok
är i övrigt mycket tydligt skriven med alla byanamn och personnamn snyggt och prydligt uppräknade. För att ta några exempel ute från Brunnby sockens domäner, så heter byamännen i Bräcke
bys tio gårdar följ.ande: Gård nr 1 - Nills Larsson, 2 - Jöns Nillsson, 3 - Bengt Nillsson, 4 Christen Gunnarsson, 5 - Jöns Jönsson, 6 - Per
Svensson, 7 - Nills Jansson, 8 - Giödmar Nillsson, 9 - Jöns Esbjörnsson, 10 - Ake Ollsson.
Vad beträffar gårdarna och byarna intill Mölle
läge säger jordeboken, att Mölle by bestod .av två
gårdar, båda lydande under Krapperup, och att nr
ett brukades av Lars Mårtensson och nr två av
H elge Mårtensson. På Bärekulla bor Jäppe Olsson,
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på Giölleröd Bengt Jönsson, i Rysshuset Pär
Månsson, i Kempehuset Lars Pärsson. Vandmöllan
innehas av Rasmus Nillsson, Bökebolet av Truet
Nilsson och Kulla av Nills Trullsson.
Arilds leije består alltjämt av 48 hus; inget av
dem är antecknat som öde. Detsamma gäller om
Vikens 61 och Höganäs 15 fiskarehus.

Vi fortsätter ett år fram i tiden och går över
till 1711 års jordebok, som meddelar följande uppställning av lägenhetsinnehavarna och deras hus
i Mölle leije:
1. Påhl Andersson
2. Anders Larsson
3. Gl Anders Andersson
4. J oen Pärsson
5. Anders Pärsson
6. Anders Brandt
7. Manlöst
8. Manlöst
9. Pär Cornet
10. Jöns Pärsson och
Nills Hansson
11. Wiar Pärsson
12. Manlöst
13. Jöns Nillsson
14. Pär Jönsson

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
2940.

Pär Jöns hustru
Anders Larsson
Pär Bengtsson
Bengt Jönsson
Påhl Nills hustru
Manlöst
Manlöst
Nils Andersson
Manlöst
Manlöst
Bengt Bengtsson
Mäns Andersson
Manlöst
Manlöst
39. ???
Manlöst.

Här har skett påtagliga förändringar i befolk~l

ningsbilden av Mölle läge. En allvarlig försämring
kommer till synes. Det är tydligt att utskrivaren
av 1711 års jordebok inte suttit hemma och gjort
en avskrivning utan han tycks på ort och ställe
ha samlat in uppgifterna. Inte mi.1dre än tio av de
29 upptagna fiskarstugorna i Mölle leije är antecknade som manlösa. "Manlöst" här kan möjligen betyda detsamma som öde. Utom de tio manlösa husen förestås två, numrena 15 och 19, av
kvinnor, möjligen änkor.
Frågan, vart har stugornas forna beboare plötsligt tagit vägen? reser sig omedelbart. Allt talar
för att det är pesten som strött sin död bland
mölleborna. Flera av de gamla mölleborna, de vars
namn vi hunnit bekanta oss med, är borta. Där
saknas byfogden Michel Olsson, likaså mannen på
nr 20, Lars Larsson, som vi förut satt i förbindelse med släkten Torre eller Thore.
Bland de återstående mölleborna året 1711 finner vi flera nya namn. Huset nr ett har skiftat
ägare, likaså nr nio, där en familj med det ovanliga namnet Cornet kommit in. På nr sex har familjenamnet Brandt åter kommit in, men här rör
det sig tydligen om samma familj som förut. Mannen som bor på nr elva har ett ovanligt förnamn.
"Wiar". Det är tänkbart, .att han är nyinflyttad.
Denna stora ödeställelse av hus är Mölle läge
inte ensamt om. Det ser ännu värre ut i byarna
runtomkring. Låt oss se!
Arilds leije har fortfarande 48 fiskarstugor,
men av dem står 3, 4, 9, 12, 13, 18, 19, 201 23, 25,
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28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 45, 47 manlösa.
Hur många blir det? Inte mindre än 21 stycken!
Vart har arildsborna tagit vägen? Kan det vara
möjligt att pesten slår så hårt. I Viken ter sig
situationen om möjligt ännu sämre. Av fiskelägets
61 fiskarhus står hela 30 manlösa ! Det skulle betyda, att ungefär halva byn står tom och öde.
Höganäs har femton hus, och av dem står åtta
manlösa.
Kulmen nås i Domsten. Här finns uppräknat 13
hus och alla står antecknade som manlösa.
Skall det tolkas så, att pest, strandhugg, flykt
och tvångsutrymning "blåst" bort invånarna?
Efter varje härad är det i jordeboken för år
1711 gjort ett sammandrag av de olika socknarnas
räntor eller landgillen, d.v.s. deras inlevererade
skatter och av dessa siffror får man begrepp om
socknarnas ekonomiska styrka. Några exempel:
Väsby står för 1.176, Joenstorp 411, Farhult 391,
Brunnby 347, Allerum 781, Fleninge 560, Kågeröd 11, Ottarp 20 daler. Brunnby ligger som synes
långt ner.
Jordeboken för år 1712 meddelar följande förteckning över invånarna i Mölle leije:
1. Påhl Andersson
2. Anders Larsson
3. Gamle Anders Andersson
4. Joen Pärsson

5. Anders Pärsson
6. Anders Br.andt
7. Manlöst
8. Manlöst
9. Pär Cornet
';1:3

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jöns Pärsson
Manlöst
Manlöst
Jöns Nillsson
Pär J önsson
Pär Jöns hustru
Anders Lars hustru
Pär Bengtsson
Bengt Jönsson
Påhl Nils hustru
Manlöst

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
2940.

Manlöst
Nils Anders hustru
Manlöst
Manlöst
Bengt Bengtssons
änka
Måns Andersson
Manlöst
Manlöst
39. ???
Manlöst.

I denna invånarförteckning väcker ett par
smärre förändringar uppmärksamhet. För fyra
hus står angivet "hustrur", medan det för nr 25
står angivet "änka". Detta kan betyda, att männen är borta, men att de dock lever i de fyra första
fallen. Männen kan tänkas ha enrollerats till flottan eller rymt till Danmark eller flyktat till skogs.
Man vill osökt fråga sig, hur de ensamma hustrurna drog sig fram denna tid, när t.o.m. sillfisket
var förbjudet.
Situationsbilden av de övrig.a kullafiskelägena
är oförändrad. Av Arilds 48 hus står 22 manlösa.
Av Vikens 61 hus står 30 och av Höganäs 15 står
7 manlösa. Domsten toppar denna dystra kurva,
i det att alla tretton husen i fiskeläget är antecknade som manlös.a.

•
Vi går vidare. 1713 och 1714 års jordeböcker
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för våra trakter är skadade och lånas inte ut. 1715
års jordebok föreligger och den lämnar oss följande uppställning av mölleborna:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Påhl Andersson
Anders Persson
Anders Andersson
J oen Persson
Anders Persson
Anders Brandt
Manlöst
Manlöst
Per Cornett
Jöns Persson
Manlöst
Manlöst
Jöns Nillsson
Per Jönsson
Per Jönssons hustru

16. Anders Lars hustru
17. Per Bengtsson
18. Per Jönsson
19. Påhl Nills hustru
20. Manlöst
21. Manlöst
22. Nills Anders hustru
23. Manlöst
24. Manlöst
25. Bengt Bengts änka
26. Mäns Andersson
27. Manlöst
28. Manlöst
29-39. ???
40. Manlöst.

Denna uppräkning av mölleborna är helt lik den
föregående. Inga förändringar tycks ha ägt rum.
Det är bara namnet på nr två som ändrats, men
det kan bero på felskrivning. I fortsättningen står
Anders Larsson för detta hus. Tio stugor i Mölle
är manlösa.
I Arild står följande lägenheter tomma: nr 1,
3, 4, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 30, 32,
33, 36, 37, 40, 41, 44, 45 och 47. Det gör summa
23 hus alltså vartannat.
Det lämnas uppgifter om hur hemmanen i
Brunnby socken fördelar sig. Det finns tre stycken
45

skattehemman, 36 kronohemman, två kyrkohemman, fyra som tillhör utsockne frälse och slutligen
48 insockne frälse, som alla ägs av Krapperup.
Härtill kommer två möllor.

*
Jordeboken för år 1716 har ingen förbättring
att meddela. Antalet tomma fiskarstugor i våra
byar och fiskelägen tycks i stället ha ökat. Bilden
av Mölle leije ter sig inte ljus. Utskrivaren av jordeboken har i stället för att .a nteckna ordet "manlöst" eller "öde" helt sonika satt ett streck för en
hel del hus, om vi nu ska tolka detta som att de
står öde. Så här ter sig den magra bilden av Mölle
läge 1716:
1. 2. Anders Larsson
3. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Anders Brandt
-

Peer Cornet
Wiar P eersson
Gertrud
Peer Jönsson

16. 17. 18. P åhl Andersson
19. 20. 21.
22. 23. 24. - Lars Hansson
25. ??
26. Jöns Pijk
27. 28. 29-39. ???
40. -

Om strecken vid de 19 husnumren betyder, att
huset är öde och tomt, må man säga, att bilden
av Mölle läge verkligen ter sig beklämmande. Mölleborna skulle i så fall ha smält samman till en
obetydlig skara på nio vuxna personer. Det anges
inte några invånare i 19 hus. Och det retsamma
slarvet med husnumren 29- 39 står kvar, fast en
marginalanteckning anger, att husnumren 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 är nybyggda, men
det är ingen tröst för oss, då det inte talas om
vem som bor där, om huset står öde eller när det
byggts.
Men en mycket intressant detalj i förteckningen
av mölleborna lägger vi märke till. Nr 26 har skiftat innehavare, och en medlem ur släkten Pijk har
satt sig fast där. Förut hette innehavaren Måns
Andersson, det är alltså en helt ny man, som tar
26 :an i besittning. Och detta hus kommer allt
fr.amgent att bli ett stamhemman för släkten Pijk,
som längre fram övergår att stava sitt namn Pyk.
Nr 26 motsvarar "Store Johnssons", senare Pensionat Jönssons, nu Oscar Nys.
Befolkningsbilden av grann-fiskelägena ter sig
inte heller ljus. Av Arilds 48 hus står 27 stycken
tomma. Av Vikens 61 hus är det inte upptaget någon innehavare för 34 stycken. Av Höganäs femton stugor förefaller åtta stå tomma, och vad beträffar Domsten finns ingen ägare alls upptagen

för lägets 13 hus.
Man utläser ur jordeböckerna från denna ödesdigra tid, att våra fiskelägen, när det gäller anta-
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let ödeställda hus, drabbas betydligt hårdare än
de rena bondbyarna. Inom hela Brunnby socken
kan vi i övrigt inte räkna mer än några få ödegårdar. För att ta Fjällastorp av år 1716, så synes
där bara en enda gård stå öde, och det är nr ett.
De övriga tycks vara befolkade och innehavarna
av dem heter:

2. Sven Pålsson
3. Nills Jönsson
4. Sven Jönsson
5. Nills Bengtsson

6.
7.
8.
9.

Sohne Persson
Hans Hansson
Peer Hansson
Anders Jönsson

Gårdarna i trakten av Mölle är också befolkade.
Vandmöllegården brukas av Lars och Peer Bengtsson, men själva vattenmöllan drives .a v Nills Andersson. Kulla äger Nils Trullsson; Bökebolet
Trued Nillsson, Giöllerödh bebos av Peer Påhlsson, Bärekull av Bengt Jeppsson, Rysshuset av
Peer Månsson. Mölle by nr 1 innehar Jöns Larsson och nr två J öns Mauritson. Möllehässle nr
ett, tydligen nuvarande Kockenhus, äger inspektoren Meissner. Det var alltså hos honom de enrollerade båtsmännen en söndag, medan utskrivningsmanskapet v.ar i kyrkan, gick till attack och befriade tre av sina kamrater som utskrivits.

Jordeboken för år 1718 visar en något ljusare
uppsyn än föregående års. Det förefaller som om
Mölle läge höll på att repa sig. De bebodda stu-

48

gorna har majoritet. Öch så här ter sig möllebol:"na detta år:
Anders Larsson
Pär Bengtsson
Pär Jonsson
Pål Nills hustru
öde
öde
Nils Anders hustru
öde
öde
Bengt Bengtssons
änka
26. Måns ·Andersson
27. öde
28. öde
29-39. ???
40. öde.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1. Påhl Andersson
2. Anders Larsson
3. Gamle Anders Andersson
4. J oen Pärsson
5. Anders Pärsson
6. Anders Brandt
7. öde
8. öde
9. Pär Cornet
10. Wiar Pärsson
11. öde
12. öde
13. Jöns Nillsson
14. Pär Jonsson
15. Pär Jons hustru

Åtskilliga .a v namn~n dyker här åter upp eft~r
att ha varit borta någon tid. Elva av stugorna
står öde. På nr 26 har kommit ett av de gamla
namnen. Betyder det att Jöns Pijk trängts undan?
De övriga fiskelägena förefaller var.a lika krigs·
eller pestmärkta som förut. Ungefär hälften av
stugorna står öde, bortsett från Domsten, som inte
har någon ägare eller innehavare alls tecknad för
något av sina hus.
·

*
Jordeboken för år 1719, som bör ha skrivits vid
4

49

samma tid eller strax efter .att Karl XII stupade,
ser rent av beklämmande ut för Mölle läges del.
Den visar en ömklig bild av det fordom så blomstrande Mölle och den ter sig som följer:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

öde
i bruk
öde
Änkan Kierstin
öde
öde
öde
öde
Pär Cornet
Wiar Persson
öde
Pigan Giertrud
i bruk
i bruk
i bruk
öde

17. i bruk
18. i bruk
19. Pigan Hanna Pärsdotter
20. Pigan Ingar
21. öde
22. öde
23. öde
24. Pigan Karna
25. öde
26. Båtsman Jöns Pigs
hustru
27. öde
28. öde
29-39. ???
40. Corfitz Jöransson.

Det syns bara till tre män i hela Mölle läge. Vad
utskrivaren av detta års jordebok menar med uttrycket "i bruk", får man väl aldrig veta. Det kan
innebära, att någon person bebor dessa hus. Som
man ser har Corfitz Jör.ansson satt sig fast på
nr 40. Det är en felskrivning, det ska vara nr 41.
Nr 26 är ånyo intressant, där står att Jöns Pig är
båtsman, men man frågar sig, v.arför hans hustru
svarar för rusthållet. Är han inkallad till flottan?
Tack vare denna längd, som nästan är helt fri från

mansnamn, får vi en antydan om den tidens flicknamn. De kvinnor, Kierstin, Giertrud, Hanna,
Ingar, Karna, som är antecknade för sina hus, bör
vara födda i slutet av 1600-talet, och deras dopnamn bör ha varit på modet då.
Några större förändringar vid de övrig.a fiskelägena är inte att notera. Arild har 25, Viken 39
ödeshus. Höganäs noterar en viss förbättring i det
att bara två är öde och därigenom att ett, det
16 :e i fiskeläget, är nybyggt. Domsten är som förut, helt manlöst.

Jordeboken för år 1720 bildar något av en epok
i denna utredning av hur befolkningen i Mölle läge
förändrade sig under det Stora nordisk,a kriget.
Den är äntligen, för Mölles del, fullständig och
mycket tydligt skriven. Man får en känsla av, att
det är en ny skrivare som ryckt in, och han har
gjort sitt arbete grundligt och väl. Han har tagit
med alla stugorna i Mölle läge, även numren
29-39, som de förra utskrivarna .av någon anledning utelämnat. Denna jordebok är behagligt skriven och den som ämnar forska i Mölles historia
vid denna tid rekommenderas att studera den här
jordeboken. Men den meddelar ingen ljus bild av
Mölleläge. Det är en mängd ödehus bland byns 42.
Mölle läge 1720:
1. öde

2. Anders

3. öde
4. öde
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5. öde
24. Bengt Larsson
6. öde
25. öde
7. öde
26. Jöns Pig
8. öde
27. öde
9. Pär Cornet
28. öde
10. Wiar Pärsson
29. Helge Andersson
11. öde
30. Lars Pärsson
12. öde
31. Pär Andersson
13. öde
32. Otte Hansson
14. öde
33. Mårten Andersson
15. öde
34. Pigan Bodell
16. öde
35. Måns
17. öde
36. Gunnar
18. Påhl Andersson
37. öde
19. öde
38. öde
20. Bengt Larsson
39. Påhl Larsson
21. öde
40. öde
22. öde
41. Corfitz Jöransson
23. öde
42. Strandrijdare Berg.
Enligt jordeboken av år 1720 står inte mindre
än 24 stugor öde i Mölle läge. Det finns bar.a 17
män upptagna. De nybyggda husen i slutet av förteckningen tycks vara mera bebodda än de äldre.
En del beboare har bara fått sina förnamn med kan det betyda, att de är helt nyinflyttade, kanske
uteifrån, och därför till namnet inte riktigt kända
av bokens utskrivare? Nu är Corfitz Jöransson,
stamfadern för släkten Corfitzon, insatt på det
rätta lägenhetsnumret. Nr 41 motsvarar i våra dagar Hotell Kullaberg. Strandrijdaren hade, som
framgått förut, bl.a. till uppgift att bevaka mölle52

borna så att de inte rymde över till Danmark.
Bilden av Mölle läge verkar dyster, men att
döma av befolkningsuppgifterna från fiskelägena
söderut har det inträtt en ljusning för denna tids
människor. Av Vikens 61 hus är alla bebodda!
Detsamma gäller om Domsten; där är det nu 22
hus upptagna och för alla finns det innehavare.
Höganäs med sina 16 hus är i samma goda ställning. Däremot ligger Arild alltjämt illa till. Av
fiskelägets 48 hus står 26 fortfar ande öde. Det är
ju drygt hälften. Att döma av jordeboken liksom
släpade Mölle och Arild efter i återhämtningen.
Stod de månne i någon slags undantagsställning?
Jordeboken för år 1720 är klart och överskådligt uppställd. Den kan betraktas som källmaterial
av högt värde. Det är lätt att se hur de olika byarna inom Brunnby socken grupperar sig i storlekshänseende. Först kommer Arild med 48 fiskarehus, därnäst Mölle läge med 42, sedan Bräcke
med 17 gårdar, Smedstorp med 14, Ruagra 13,
Stubbarp 12, Fjällastorp 11, Björkeröd 9, Flundrarp 7, Skiättekiärr 5, Möllehässle 5, Eleshult 4,
Mölle by 2.
En uppställning av fördelningen av hemmanens
mantal i Brunnby ter sig:
Skattehemman
Kronohemman
Utsockne frälse
Insockne frälse
Frälse säteri . . . . . . . . . . . . . . . .

%
13
1

39
4
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Kvarnar ............. . ..... .
Gatehus ....... . .. .. ....... .
Fiskarehus

12
90

Summa mantal

58

2

Mantalssiffran 58 placerar Brunnby på första
platsen bland Luggude härads socknar. Väsby har
43 hela mantal, Jonstorp 28, Farhult 18, Allerum
43, Fleninge 15, Vählinge 34, Kropp 48 osv.

Slutligen kommer vi till det sista krigsårets jordebok, den för året 1721. Den är vad beträffar
Mölleläge ren avskrivning och nära nog en exakt
kopia av föregående års. Bilden av Mölle är oförändrad.
Som avslutning på Luggude-delen är en intres sant uppställning över de olika socknarnas styrkeförhållanden. Av uppställningen framgår antalet vuxna inv. i socknarna samt antalet män däribland och antal matlag:

Brunnby
Väsby
Jonstorp
Farhult
Allerum
Kattarp
Raus
54

Antal
vuxna inv.

Däribland
män

Antal
matlag

299
331
162
99
261
101
133

107
120
65
48
105
39
55

153
151
67
46
101
40
57

Fleninge
110
187
Välinge
Helsingborgs socken 99
stad
442

"

43
86
42
141

43

79
42

Sammanställningen utvisar en behållen folkmängd av 3.802 vuxna i hela Luggude härad.

Vad mantalslängderna. berättar

Mantalslängderna för Mölle läges vidkommande
talar ett lika dystert språk som jordeböckerna.
Börjar vi på nytt och går genom dem år för år
under det krigiska 1710-talet, får vi på nytt en
klar bild av hur pressande ofreden varit för befolkningen i Mölle-Kullen. Mantalslängderna är
detaljrikare och i dem berättas det ett och annat
om den enskilde möllebon.
För att börja med 1710 års mantalslängd, så
framgår av den, att Mölle läge detta år bestod av
42 fiskarehus. I uppställningen står lägenhetens
nummer till vänster; detta nummer gäller än.
Namnet avser familjens överhuvud; i en särskild
kolumn står antecknat om vederbörande är gift.
Men namnet på hustrun anges inte, ej heller hur
många barn det finns i stugan. Först sedan de
hemmavarande nått skattepliktig ålder, i regel 16
år, tas deras namn med i mantalsförteckningen.
M ölle leije år 1710:
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Påhl Andersson
22. Nils Andersson
Anders Torsson
23. Ola Holm
Anders Andersson
24. Lars Hansson
John Persson, son
25. Bengt Bengtsson
Per
26. Måns Andersson
5. Anders Persson
27. Ola Hansson, dotter
6. Anders Brandt
Boel
28. Änkan Boel
7. Trued Michelsson
8. Per Carlsson
29. Anders Jönsson
9. Per Cornett
30. Lars Persson
10. Wiar Persson, son
31. Per Andersson
Jöns
32. Åtte Hansson
33. Mårten Andersson
11. P åhl Larsson
12. Hans Persson
34. Anders Persson
13. Jöns Nilsson
35. Måns Sonasson
14. Per Jönsson
36. Gunnar Persson,
15 Per Jönsson Holm
dotter Bengta
16. Anders Larsson
37. Per Olsson Dahl
17. Per Bengtsson, son 38. Per Michelsson
Bengt, dotter Hanna 39. Påhl Larsson
18. Bengt Jönsson
40. öde och manlöst
19. P åhl Nilsson
41. Corfits Jöransson
20. Lars Larsson, änk- 42. Strandrijdare Anling
ders Berg.
21. Mauritz Nilsson
Det är 250 år sedan namnen, som här möter oss,
skrevs ner:I ett kvarts årtusende har de legat och
väntat på att bli lästa. Nedskrivaren av detta har
en känsla av, .att han är den första möllebo, som
haft dessa mantalslängder i sin hand, slagit upp
dem och läst namnen på byborna.
1.
2.
3.
4.
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Förteckning enligt 1721 ars mantalslängd över Mölle läges
invdnare fr.o.m. nr 8. Byn bestod denna tid · av 42 1ms, av
vilka 11 stod öde. 35 vuxna möllebor bodde här. Pa nr 15
bor Anders Pig, pd nr 26 Jöns Pig, pd nt· 41 Corfitz Jöransson. Sist kommer enrollerade bdtsmän med namnen
Hwitlack, Lustig, Katt etc.

Fortsättning på förteckningen öve1· enrollerade bdtsmän.
Märk nr ett Rijbe, nr tre Pär Tore, nr sju Nills Fiks, ocksä skrivet Fix, nr dtta Pähl Tambo, nr tio Anders Krusldclc, nr tolv Jöns Rolig osv. D e sista 14 iir reservbåt.~miin.

Alla 42 stugorna, utom nr 40, är befolkade. Alla
männen utom de på nr 5, 7, 18, 20,. 21 är gifta.
Mölle leije räknar 95 vuxna, skattebetal.ande invånare. Byn ser välmående och krigsoberörd ut.
Ett par ovanliga släktnamn bryter av son-raden:
Brandt på nr sex, Cornett på nr nio, Holm på nr
15 och 23, Dahl på nr 37. Strandrijdaren har, som
vi förut sett, till uppgift att bevaka kusten, så .a tt
inga danska kapare kommer för nära och vidare
att hindra rymning ur landet. Några flicknamn
skymtar till, där är Hanna, Boel och Bengta.
Detta är praktiskt taget allt vi får veta om 1710
års möllebor med hjälp av mantalslängden. Fantasin vill gärna ränna iväg och fråga: hur var de
klädda, hur bodde de, vad åt de, hur talade de,
hur såg deras fiskebåtar ut, byggdes dessa på
platsen? Men när det gäller dessa spörsmål lämnar mantalslängden oss i ovisshet.
Man tror sig dock genom att studera skånska
bouppteckningar från börj.an av 1700-talet ha
funnit, att männen skulle ha burit s.k. kilmössor
(plagg sytt av kilformiga tygstycken), stickade
strumpor, troligen vita till färgen, skinnbyxor som
knöts vid knäna, träskor, skjorta, tröja eller väst
och som ytterplagg en grå vadmalsrock ...
Mölle leije synes ha varit krigsoberört, men
detta gäller inte om Arilds leije - här har man
redan kännbara verkningar av kriget. Här finns
48 fiskarstugor, men av dem står nio öde och manlösa. Det är numren 1, 3, 4, 9, 13, 18, 25, 32, 40.
I Arild bor 81 vuxna, skattepliktiga människor.
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Mölle har alltså gått om Arild i fråga om antalet
invånare. Denna historiska händelse inträffar någon gång mellan år 1700 och 1709.
Fiskeleijet Wijken har 61 husnummer, och av
dem står fyra öde och manlösa: nr 8, 27, 48 och
53. Här bor 107 vuxna, skattebetalande.
Höganäs fiskeleije har 16 hus, och av dem står
tre manlösa. Där bor 26 invånare.
. I Domsten är alla husen bebodda.
Vad beträffar gårdarna närmast Mölle läge
framgår av mantalslängden år 1710, att Giölrödh
innehas av Bengt Jönsson, Biärekulla .av J eppe
Ob,son, Bökebohlet av Trued Nilsson, Kulla av
Nils Trulsson, Mölle by nr ett av Jöns Larsson,
nr två av Jöns Mauritzon.
Brunnby socken har i sin helhet 493 vuxna skattande invånare. Av dem är 198 män. Denna siffra,
198, ger Brunnby tätplatsen bland socknarna inom
Luggude härad. Antalet män i de närmaste socknarna är: i Väsby 171, Allerum 127, Välinge 107,
Kropp 89, Jonstorp 66, Farhult och Kattarp vardera 48, Mörarp 43; Helsingborgs socken 42, Fleninge 37. I hela Luggude härad bor det 4.823 skattepliktiga.
Under sammanräkningen för Brunnby socken,
som en borgen för att siffror och uppgifter är riktiga, har Erik Sinius, den beryktade prästen i
Brunnby, satt sitt namn. Bredvid honom har ett
halvt dussin sockenmän präntat sina bomärken,
varefter skrivaren fyllt i deras namn. Anders
Jönsson i Mölleleije har ett bomärke som liknar
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en pil, Rasmus Persson i Ruagra ett som liknar
ett hakkors.

•

Vi förflyttar oss så ett år fram i tiden och kommer till mantalslängden för år 1711. Enligt denna
har de hårda tiderna börjat ge sig till känna bland
mölleborna. öde och manlösa hus börjar framträda i Mölle leijes husrader. Befolkningen d'ä r
har undergått en påtaglig minskning. Följande
vuxna, skattepliktiga personer hade sin v.arelse i
Mölle leije hösten 1711 :
·
1. Påhl Andersson
2. Anders Torsson
3. Anders Anderssons
hustru
4. J ohn Persson, son
Per
5. Anders P ersson
6. Anders Br.a ndt
7. Manlöst
8. Per Carlsson
9. Per Cornet
10. Wiar Persson
11. Manlöst
12. Hans Persson, dotter Bengta
13. Jöns Nilsson, son
Nills, döttrar Elsa,
Ingebor

14.
15.
16.
17.

18.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Per J onsson
Per Jönssons hustru
Saknas
Dräng Bengt, syster
Elsa
Bengt Jönsson, syster Elsa
Bengt Jönsson, sys~
ter Anna
Påhl Nills hustru
Pigan Ingar L arsdotter
öde och manlöst
Nils Anders hustru
Ola Holm,· dotter
Marina
Lars Hansson, aotter Kari
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25. Bengt Bengts huslru
26. Mäns Andersson
27. Ola Hansson, dotter
Boel
28. öde och manlöst
29. Anders Jönsson, son
Påhl, dotter Sissa
30. Lars Persson
31. Unge Per Andersson
32. Otte Hansson

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Mårten Andersson
Enkan Hanna
Mans Sonasson
Gunnar Persson,
dotter Bengta
öde och manlöst
Per Michelssons
hustru
Påhl Larsson
Öde och manlöst
Corfitz Jör.ansson
Anders Bengtsson.

Sex av fiskarstugorna i Mölle leije står öde och
manlösa. Vi räknar till 67 möllebor, jämfört med
föregående år är det en allvarlig åderlåtning.
Egendomligt nog sammanfaller denna siffra med
den för Arilds leije; även här har man 67 vuxna
invånare. Nedgången i befolkningstalet får tillskrivas pesten. Den hade ju utbrutit tidigt på våren, och längden är utarbetad i slutet av året. Vi
finner i mantalslängden en annan anledning till
nedgången i Mölle:
I mantalslängden av år 1711 för Mölle leije
fångas uppmärksamheten av ett ord, som står
framför mansnamnen vid husnumren 1, 3, 15, 19,
22, 25 och 38 - där står "förilmbde", vilket inte
kan betyda annat än "förrymd", "bortrymd". Familjefadern i huset har rymt, kolumnen för honom, där det anges om han betalat sin mantalspeng, står tom, medan det är .avprickat för hans
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hustru. Här är alltså ett otvetydigt bevis på att
män från Mölle rymt. Mölle leije är inte ensamt
om denna anmärkning; granskar vi längderna
över de övriga fiskelägena i Kullen finner vi lite
varstans detta lilla ord "förlimbde".
Vad som i övrigt fångar intresset i denna mantalsförteckning är det stora inslaget av flicknamn.
Där har vi Bengta, Elsa, Ingebor, Elsa igen, Anna,
Ingar, Marina, Kari, Boel, Sissa, Hanna, Bengta
igen. Vid sex lägenheter står angivet att det är
hustrun som står för dem. Mannen är borta, men
det anges inte vad hustrun heter. V.ad pojknamnen
anbelangar ligger "Anders" och "Per" lika med
vardera tolv förekomster.
I Kullabygdens övriga fiskelägen står också fiskarstugor öde och manlösa. Situationen är likartad med den i Mölle leije. Av Arilds 48 hus står
tio öde och manlösa. Av Vikens 60 eller 61 hus
har åtta samma beteckning. I Höganäs är två
stugor öde och flera bebodda av änkor. Fiskeläget
Domsten synes vara hårdast drabbat. Av dess 13
upptecknade hus står tio öde och manlösa, medan
bara tre är antecknade som bebodda; ett av dem
av en sjuk, skattefri tiggare. De sistnämnda siffrorna stöder antagandet om att pesten skulle ha
utbrutit här och slagit till hårt.
Brunnby socken i sin helhet har 412 vuxna,
skattepliktiga invånare, av dem 168 män. Väsby
är något större folkmängdsmässigt och räknar
449 invånare. Jonstorp har 182, Farhult 122, Kattarp 114, Välinge 262, Allerum 252, Fleninge 91,
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Helsingborgs socken 125 och Helsingborgs stad
490 vuxna skattepliktiga. Befolkningssiffran för
hela Luggude härad blir 3.290. Blickar vi tillbaka
och jämför med 1710 års mantalslängd, konstaterar vi en avsevärd nedgång i antalet invånare.
Brunnby har minskat med 81, vilket gör drygt 16
procents nedgång. Luggude har minskat med 1.533
invånare, vilket gör en åderlåtning med inte mindre än drygt 31 procent. Är det möjligt att pesten
rasat så våldsamt och har så många döda på sitt
konto? Man får ta i beaktande, att befolkningen
under året samtidigt tillfördes en hel årsklass.

"'
Mantalslängderna för de följande å tta åren, alltså tiden 1712- 1719, för Malmöhus län är förstörda. Vi får förflytta oss fram direkt till året 1720.
Mantalslängden för år 1720 lämnar en beklämmande, en gripande bild av tillståndet i våra bygder. Krigets olyckor har farit illa fram med folket.
Så här ter sig Mölle leije enligt mantalslängden för år 1720:
1. öde
2. Anders Torson, dotter Kiersti
3. öde
4. Per Pigg
5. öde
6. öde
7. öde
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öde
Per Topplänta
öde
öde
Hans Persson, dotter Giertrud
13. öde
14. Per Jönsson

8.
9.
10.
11.
12.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

öde
öde
öde
Påhl Andersson
öde
Lars Jönsson, dotter Ingar
öde
öde
öde
Lars Hansdotter
Kari
öde
Jöns Pigg
öde
öde

29. Helge Andersson
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.

och moder
Lars Pers hustru
Per Andersson
Otte Hansson
Mårten Andersson
Anders Berggren
Måns Sonasson
öde
öde
öde
Påhl Larsson
öde
Corfits Jöranssons
hustru
Strandrijdaren
Berg.

Enligt denna mantalsförteckning har mölleborna smält ihop till en liten skara på 29 vuxna personer. Byn och bylivet verkar vara alldeles upprivna. Inte mindre än 23 av Mölle leijes hus står
öde. Bara 19 stugor är bebodda.
I gengäld meddelas det några intressanta upplysningar om bebo.a rna i dessa 19 hus. Det finns
två familjer Pijk, eller Pigg som det stavas än så
länge, dels Per Pigg på nr fyra och Jöns Pigg på
nr 26. Båda dessa lägenheter kommer framgent
att bli stamhemman för Pyksläkten. Corfitz på nr
41 är antingen död eller flyktad, eftersom hans
hustru står för huset. Det ovanliga namnet Toppii
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länta har .avlöst det likaså ovanliga Cornet på nr
nio. Namnet Berggren på nr 34 är också en ny
bekantskap. På nr 24 svarar Kari för rusthållet,
mycket talar för att hennes föräldrar är döda. Ytterligare ett par flicknamn glimtar till: Kiersti,
Giertrud och Ingar. Slutligen är strandrijdaren
kvar på sin post.
I Arilds leije synes situationen vara ännu dystrare. Av fiskelägets 48 hus står följande öde: nr
1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45,
47 och 48. Det gör inte mindre än 31 stycken. Vi
kan inte räkna till mer än 23 vuxna skattepliktiga
arildsbor. Vid sekelskiftet fanns det omkring 100
skattande här. Det kan ha sitt intresse .att veta,
vilka arildsbor det var som fanns kvar. De hette:
5. Per Nillsson, 6. Oluf Svensson, 8. Lars Mårtensson, 10. Jöns Andersson, 11. Lars Persson, 13.
Bengt Berg, 15. Per Andersson, 17. Per Svensson,
21. Sven Sjöman, 24. Gunnar Ols hustru, 31. Oluf
Jonsson, 43. Jöns Pålsson, 46. Per Andersson. Siffrorna anger lägenheternas nummer. Denna numrering gäller antagligen än.
Viken är också hårt dr,a bbat av krigsolyckorna;
av fiskelägets 61 hus står 31 öde året 1720.
I Höganäs räknar man 16 hus, och av dem står
två öde och två manlösa.
Domsten toppar dock denna olyckskrönika.
Fiskeläget har 22 hus upptagna och alla står öde!
Ser vi oss om i Brunnby socken, upptäcker vi,
att ödegårdarna nu ligger tämligen tätt. Vi räk66

nar till 34 ödegårdar inom socknen, vartill kommer de öde fiskarstugorna i Mölle och Arild. För
att ta ett exempel, så är det två öde och fyra manlösa gårdar inom Stubbarps by. Innehavarna av
gårdarna där heter:
Stubbarp nr 1: Jöns Bengtsson, 2. Lars Nillsson, 3. Bengt Jönsson, 4. öde, 5. Änkeprostinnan
C.allrick ?, 6. Nils Esbjörnsson, 7. öde, 8. Nills
Nillsson, 9. 10. 11. 12. Manlösa.
Vad beträffar gårdarna, som ligger närmast
Mölle leije, kan antecknas, att Giölrödh innehar
Per Pålsson, Ryhuset Per Månsson, Mölle nr ett
Jöns Larsson, nr två Jöns Mauritsson, Bökebohlet
Trued Nillsson, Kulla Trulls Nillsson, Biärekulla
Bengt Jeppsson, Krapperups sätesgård Christian
Holst.
Antalet brunnbybor uppgår till 245 fördelade på
126 matlag. Av invånarna är 105 män, 85 hustrur
och 55 ensamstående. En blick tillbaka i mantalsräckan säger oss, att Brunnby socken år 1700 hade
517, Arilds leije 96 och Mölle leije 78 vuxna mantalspliktiga. Siffrorna utsäger, att Brunnbys befolkning under dess.a 20 krigiska år gått ned med
mer än hälften.
Som jämförelse med Brunnbys befolkningssiffra kan några andra sockensiffror från året 1720
antecknas:

Brunnby

Antal
vuxna inv.

Däribland
män

Antal
matlag

245

105

126
67

Väsby
Jonstorp
Farhult
Kattarp
Fleninge
Allerum
Helsingborgs socken
,,
stad

331
147
97
94
97
211
97
448

126
66
46
38
43
93
41
147

145
61
44
39
44
95
41

Sammanlagda antalet vuxna i Luggude härad
uppgår till 3.373, enligt mantalslängden, som är
daterad den 5 november 1720. År 1710 hade räknats 4.823 vuxna invånare i Luggude härad.
Slutligen har vi mantalslängden för det sista
krigsåret, den för året 1721. Den vis.ar en ljusare
bild av våra bygder. Det förefaller enligt den som
om en viss återhämtning redan var igång. Kriget
avslutas innan mantalslängden skrivs ut, och det
är möjligt att en del av dem, som av en eller annan anledning lämnat sina hus eller gårdar, återvänt och därigenom kommer med i detta års mantalsförteckning.
Mölle leije av år 1721 ter sig som följer:

1. Påhl Anderssons

5. öde

hustru, son Pär
2. Anders Torsons
hustru
3. öde
4. Pär Pigs hustru,
piga Boel

6. öde
7. Trued Michelsson
piga Kiersti
8. öde
9. Tohr Toppläntas
hustru
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10. öde
11. öde
12. Gudmun Bergs
hustru
13. öde
14. Pär Jönsson
15. Anders Pig - enroller.ad båtsman
16. öde
17. Bengt Möllers
hustru
18. Påhl Anderssons
hustru
19. Påhl Nills hustru
20. Lars Tores dotter
Ingar
21. öde
22. Nils Anders hustru
23. öde
24. Lars Hans dotter
Karna
25. öde
26. Jöns Pig, hustru
27. öde

28. öde
29. Helge Andersson
30. Lars Pärs hustru,
dotter Hanna
31. Pär Anders dotter
Anna
32. Otte Hanssons
hustru
Mårten
Anderssons
33.
hustru
34. Anders Berggrens
hustru
35. Måns Sohnessons
hustru, dotter Ingar
36. öde
37. öde
38. öde
39. Påhl Larsson,
hustru
40. öde
41. Corfitz Jöranssons
hustru, piga Anna
42. Strandrijdare Berg,
hustru, pig,a Hanna

En närmare granskning ger vid handen, att det
detta år fanns 35 vuxna mantalspliktiga möllebor.
Av dem var åtta män, 15 ensam.stående hustrur,
nio döttrar eller pigor och tre hustrur som hade
sina män hemma. Det stor,a antalet ensamstående
gifta kvinnor väcker intresse. Beteckningen "än-
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kor" förekommer inte. Det är möjligt, att deras
män är ute i krigstjänst, de kan vara enrollerade
båtsmän vid Flottan och därigenom fria från mantalsskatt. I mantalsl~ngden för år 1721 finns det
två förteckningar över mölleborna, en på sidan
1.710 och en på sidan 2.311. Den första är en vanlig verifikation på mantalspengen, den senare
tycks vara en längd på en extr.a krigsskatt. Enligt denna extra skattelängd betalade männen en
daler och kvinnorna 16 öre, d.v.s. en halv daler.
En daler bestod vid denna tid .a v 32 öre.
Av Mölle Ieijes 42 fiskarstugor står 17 öde. I
ett par fall är det ogifta döttrar som fått rycka
in och stå för huset. En hustru, Måns Hans', lever
på tiggeri, och hon slipper att betala skatt.
Det finns nu tre familjer Pig, eller som de senare skriver sina namn Pijk, i Mölle leije. De har
satt sig fast på nr fyra, femton och 26. Anders Pig
på nr 26 är enrollerad båtsman. Det är möjligt att
dessa tre, Pär, Anders och Jöns Pig, eller Pik, är
bröder, och söner till Joen Pärsson Pigg, som redan på 1690-talet bodde på Mölle leije nr fyra. I
fortsättningen ska vi kunna följa dessa familjers
utveckling.
Mölle leije nr 20 påkallar också uppmärksamheten. Där står som ansvarig Lars Tores dotter
Ing.ar. Vårt förmodande, att vi här har en stamfader för den kända sjöfartssläkten Thore vinner
ytterligare stöd.
Corfitz Jöransson på nr 41 är borta, men det
anges inte, om han är qöd eller om ha,i är bort-
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rest. Hans hustru svarar för huset. I fortsättningen ska vi kunna se hur den framstående släkten Corfitzon utstrålar härifrån nr 41. Mycket talar för att Corfitz är invandrad från Danmark,
kanske Tyskland, namnet bryter av mot de sedvanliga svenska och benägenheten att stava det
med "z" pekar söderut. Men det är bara antaganden.
En del flicknamn är med och de vittnar om den
tidens flicknamnsmod: Boel, Kiersti, Ingar, Karna, Hanna (två gånger), Anna, också två gånger.
Mantalslängden för år 1721 har ett utomordentligt intressant tillägg. Som avslutning på Brunnbydelen är inlagt en förteckning över enrollerade
båtsmän. Och denna förteckning är återgiven på
två ställen. Eftersom de enrollerade båtsmännen
placerats under rubriken "Brundby socken" får
man anta, att det rör sig om båtsmän, som uttagits bland Brunnby sockens invånare. Men det anges inte från vilka byar eller delar av socknen de
tagits. I allt är det 36 män; 14 av dem kallas reserv. Namnen följer här:
Anders Hwitlåck
Gunnar Sjöman
Nils Lustig
Anders Höök
Jöns Katt
Nills Björk
Bengt Rijbe
Per Mårtensson

Per Tore
Erik Gunnarsson
Anders Grubb
Lars Möller
N ills Fijks eller Fix
Påhl Tambo
Jöns Modig
Anders Kruslock
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Anders Lustig
Jöns Rolig
? Stubb

Nills Stött ?
Otte Grott
Påhl Fiällman.

Reserv båtsmän:
Anders Falk
Gunnar Mauritsson
Jöns Bengtsson
Hans Jönsson
Lars Persson
Gunnar Hermansson
Nils Persson

Per Dam
Nills Rijk
Oluf Persson
Anders Svensson
Anders Persson
Bengt Hermansson
Anders Olsson.

En del .av namnen verkar ovanliga. De ger anledning till en del funderingar och antaganden om
vissa kulla-släktnamns ursprung. Ja, frågan är,
om vi inte i denna båtsmansförteckning av år 1721
kan finna en del svar på frågor om kulla-namn,
som är levande än i dag.
Det första Hwitlåck, och det 16 :e, Kruslock, kan
mycket väl tänkas ha gett upphov till släktnamnet Lock, som burits av en hel del familjer i Kullen. Det sjunde namnet Bengt Rijbe kan tänkas
vara ursprunget till namnet Rifve, som framträtt
i Mölle. Och det nionde, Per Tore, är tydligen förknippat med det kända släktnamnet Thore. Det
13 :e namnet är mycket intressant. Där står Nills
Fijks eller Fix. Vid första påseendet förefaller det
oss som om de två sista bokstäverna i namnet
"Fisk" skulle ha kastats om. Mycket talar för att
vi här har upphovet till det mycket kända namnet
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Fex, som dominerat i Lerhamn. I början av 1800talet skrevs deras namn i längderna Fix.
Och namnet Tambo känner vi igen från Nyhamn, där bärare av det gjort en framstående insats. Tambo kommer av det franska tambour =
trumma, trumslagare och kan beteckna att den
förste Tambo var trumslagare. Här är svart på
vitt på att det var med redan under Karl XII :s
krig. Namnen Lustig och Rolig tycker vi oss ha
hört, inte som officiefla släktnamn, mera som
smeknamn eller öknamn. Förr i tiden, ända fram
till våra dagar, har man på sina håll haft en viss
benägenhet i bygden att ge v.arandra öknamn, som
kunde kleta sig fast på den utsatte och följa med
till nya generationer. Ofta nog har dessa öknamn
på ett tydligt sätt karakteriserat dem som fått
dem. Och här ovan kan "Kruslock" inte betyda
annat än .a tt vederbörande hade krusigt eller krulligt hår, medan Hwitlock får anses ha varit vithårig.
Båtsmanstjänsten var inte populär. Som vi sett
vid flera tillfällen blev det oroligheter, när båtsmännen skulle utskrivas eller uttagas. Belysande
för fiskeläge-invånarnas syn på saken är en klagoskrift som båtsmännen i Torekov inlämnade till
K. Maj :t år 1721, och v,a rs innehåll med all sannolikhet även kan gälla för båtsmännen i Mölle
läge och Arild. Det heter i Torekovbornas klagoskrift:
... att vi sedan ofreden emellan Danmark och
Sverige begynte hava år efter år varit vid Kongl.
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Tabl(I, över folkmängden i Luggude härad ar 1721, fördelad pä de olika socknarna. Inräknad Hälsingborgs stad
med 442 blir slutsumman S.802 vuxna personer. Ar 1710,
innan pesten utbröt, fanns det 4.823 vuxna i Luggude, år
1711, del, pesten rasat här, 3.290 vuxna. Brunnby dalade
frdn drygt 500 till 299 vuxna invänare.

Maj :ts örlogsflotta uppfordrade, och där gjort Konungen tjänst och under tiden litet eller alls intet
till lön därför bekommit, utan när vi om sommaren skulle med vårt fiske och seglation förtjäna
oss något till kläder och föda ha vi måst marschera och våra fattiga hustrur och små barn måste
mestadels gå i vår frånvaro med tiggarstaven, så
att vårt tillstånd nu för tiden är ganska uselt och
eländigt och värre bliver om så vidare skall kontinueras."
Utdraget är hämtat från E. Hornborgs Den
skånska sjöfarten, och förf. uppger vidare, att
danska kapare plundrat torekovbornas hus och att
de svenska myndigheterna hade tagit deras fiskenät i pant för oguldna skatter. Det finns anledning
förmoda, att tillvaron tett sig lika miserabel för
invånarna i Mölle och Arild.
Den 30 augusti 1721 slöts freden i Nystad, och
därmed var Stora nordiska kriget, som vi här mest
kallat Karl XII :s krig, slut. Fred inträdde, men
som vi ska se i följande .avsnitt, tog det lång tid
för Mölle läge och Arild att återhämta sig och nå
upp till den styrka och storlek de haft vid krigets
början. Många år framöver, ja årtionden, stod det
ödehus i de två fiskelägena. Vi får obetingat intrycket efter genomgång av denna tids mantalslängder och jordeböcker, att Mölle och Arild av
någon anledning, som vi inte riktigt kan få klarhet i, drabbades av hårdare och varaktigare hemsökelser än övriga byar i Kullen.
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LERGRAVARNA
De förlista sjömännens sista vilorwn

Strax söder om Mölle, ute på Fäladen, mellan
järnvägen och havet, i grannskapet av semaforen,
ligger de s.k. Lergrav.a rna. Ur odlarsynpunkt är
detta område, som kanske mäter femton tunnland,
antagligen inte så mycket värt. Marken är översållad av grå mossbelupna stenar. Vindarna från
havet har fritt spelrum här, och man tycker sig
se, hur den vindpinade växtligheten riktigt hukar sig för den bistra, saltfrätande blåsten. Enoch slånbuskar verkar förkrympta, deformerade.
Långa revor av björnbärsbuskar, försedda med
ogästvänliga taggar, smyger sig utefter marken.
En och annan nyponbuske vågar sticka upp huvudet.
Några kor och får som ihärdigt betar av det
korta gräset, en hare som pilar iväg mellan tuvorna, honungssökande bin och humlor mellan de låga
blommorna, käringtand, fetknopp, strandnejlika
och vad de nu heta, några skriande vipor är några
av djurlivets representanter här. En orm som blir
störd kan blixtsnabbt ringla in i något gäre. Men
det finns också angenämare djurslag - har man
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tur och är man här vid rätta årstiden kan man få.
höra de ovanliga klockgrodorna, Bombinator bombinus.
Vägen mellan Mölle och Vattenmöllan löper
fram här. Den går på den grusås, som havet en
gång i ett dunkelt fjärran kastat upp. På sensommaren brinner marken av ljungens violetta. At
norr, utstruket på det solvarma berget, ligger Mölle. Nedanför sig har man den steniga stranden
med Foglaviken och Sjelör - namnet anger att
det har varit tillhåll för sälar. Under sina fötter
har man det mest mjuka, sammetslena gräs man
kan tänka sig. Någon har kallat detta öppna område världens finaste promenadplats.
Men detta karga områdes intressantaste detalj
är dock den kulturhistoria, som ligger förborgad
i det. Strax intill vägen ligger några dammar.
Brunt, stillastående, om svagdricka påminnande
vatten fyller dem. På sommaren växer här upp en
ny generation grodor, på vintern idkar barnen
skridskoåkning här. Dammarna är inte naturens
verk, de är urgröpta av människohand. Petar man
i bottnen på dem påträffar man den sega, fasta
leran. Det var här som mölleborna i forna tider
tog lera till husbyggena.
Man gick till väga på ett både enkelt och finurligt sätt. Den rena leran lades i en hög eller i en
skålformig urgröpning, och sedan lät man en häst
med ryttare rida runt och trampa i den. Den blev
under denna ältning mjuk, seg och smidig. Så fördes den till platsen för husbygget, där stockvirket
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redan var rest, och där kvinnorna stod redo att
klina eller klena, som man säger på ortens språk,
väggarna. En stod på utsidan, en på insidan. Till
hjälp hade de en liten träspade, som de klappade
slätt med. När korsvirkesväggarna var uppklenta
och huset under tak bjöds till lergille, en av de
käraste anledningarna till fest i byn.
På senare tid utvecklades husbyggnadskonsten
dithän, att man gjorde s.k. råsten av leran. En
företagsam man från Mölle vid namn Anders Bolin sysslade med detta näringsfång i slutet av
1800-talet och kanske fram förbi sekelskiftet.
Efter att leran av häst och ryttare älts smidig
och fin gjorde han med hjälp av träformar fyrkantiga lerstenar av ungefär samma mått som
våra vanlig.a tegelstenar. Men de brändes inte.
Han lade ut dem på marken för att torka i vind
och sol. Det var bara på sommaren han bedrev
detta arbete. Han hade inget takskydd för stenarna, möjligen lade han tång över dem vid hotande
regnväder.
Sedan råstenarna torkat och blivit fasta, lavades de i väggarna. Men man måste klä huset med
trä. Råstenarna var ett erkänt bra byggnadsmaterial. Råstenshus är torr.a, lätta att värma upp på
vintern, svala på sommaren, dess väggar tacksamma att tapetsera och att slå spik i. Flera hus i
Mölle, bl.a. f.d. bageriet, är byggt av råsten. Ävenså missionshuset, där man betalade åtta kronor
för varje 1.000-tal råsten.
På detta fält hände det mer i gamla tider: man
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jordade döda här. Men det var inte folk som dött
i vanlig ordning, som fick sin grav här, utan
främst var det okända, förlista sjömän, som drivit
iland och hittats vid stranden. Åtminstone ända
fram emot mitten av 1800-talet fungerade detta
fält som begravningsplats. En av de sista begravningarna skulle ha ägt rum i samband med att en
strömstadskonare en mörk, stormig höstnatt gick
på här, varvid alla de åtta besättningsmännen drev
iland som döda. De fördes hitupp och fick sin grav.
Man utmärkte platsen, där den ilanddrivne sjömannen jordats, med två stenar, en vid huvud- och
en vid fotänden. Ett femtiotal kända sådana gravar lär ha funnits.
När vi granskar fältet och trakten finner vi att
lertagen är koncentrerade i södra ändan av fältet.
Begravningsplatserna har leg,a t norr om, i trakten av semaforen, vid gropen som skär igenom
här, kanske ända fram emot den nuvarande bebyggelsen. Men man bör hålla i akt att gamla Gylleröd skulle ha legat här, möjligen i närheten .a v
platsen för lokstallarna och detta begränsade begravningsområdet.
När man åren 1909 och 10 byggde järnvägen
Höganäs- Mölle lät man banan gå tvärs igenom
detta urgamla begravningsfält. Och när arbetarna
en dag i juni 1909 satte spadarna i jorden under
arbetet med banvallen stötte de plötsligt, ungefär
600 meter söder om stationshusen i Mölle, på rester av människor. Det blev uppståndelse, länsmannen tillkallades, man befar.ade naturligtvis något
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brott, men efter förhör med möllebor och andra
framgick det, att kvarlevorna härrörde från två
begravda sjömän. Det styrktes av att de döda varit klädda i sjömanskläder, men kanske förvånande var att i ena fallet hittade man rester av en
kista. De gamle kände i alla fall till dessa begravningar, och i vederbörlig ordning kunde de döda
för.as till Brunnby kyrkogård, där de jordades på
nytt.
Trots ivrigt letande har den som skriver detta
inte lyckats finna några "gravvårdar" i form av
de två stenarna. Antagligen har alla lösa stenar
tagits till fyllnad i b.anvallen.
Man frågar sig omedelbart, varför de ilanddrivna sjömännen begrovs här. Var det av praktiska
skäl ( det är sex kilometer till Brunnby kyrka)
eller var det av vidskepelse. I äldre tid fick ju
självdöda inte begravas på de invigda kyrkogårdarna, och det kan tänkas att de som drunknade,
helst när det som här rörde sig om helt främmande människor, jämfördes med sådana.
Alltnog, dessa döda vållade befolkningen en hel
del obehag. De drunknade gick igen. Man kallade
dem gastar, uttalas ungefär som gåsstar, synes
vara samma ord som engelska Ghost, eller tyska
Geist, ande, spöke etc. Det kunde förekomma att
folk som var ute och gick, främst pugeda höstkvällar, plötsligt överfölls av en gast. Varelsen
från den andra världen flög plötsligt på den intet
ont anande människan, klängde sig fast vid henne
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och tyngde henne till jorden. Hon gastkr.amades.
Det fanns ett hjälpmedel att bli kvitt gasten:
att snabbt försöka komma över rinnande vatten.
Gasten kunde nämligen inte komma över sådant.
Det kunde också hända, att någon som var ute
och körde med häst och vagn plötsligt fick se sin
dragare liksom få mångdubbelt tyngre lass och
dra av alla krafter, ja så att svetten löddrade över
hela kroppen, utan att vagnen kom nämnvärt
framåt. Det var en gast, som flugit på hästen.
Varför detta? Jo, g.astarna som begravts på dessa fält utan några kyrkliga ceremonier ville till
vigd jord, de fick ingen ro. Av all kraft sökte de
sig dit. Och i Kullen finns det en hel rad namn
och benämningar som erinrar om g.astarnas liv. I
Mölle vid hamnen går en liten gata, som man kallade Gastagudan. Under pugeda höstkvällar kunde
folk som bodde därintill höra, hur gastarna under
ständiga ylande tjut for upp och ner. Vid Ransvik
finns en lå (liten vik) som kallas Gastalån, här
har antagligen någon gast drivit iland och bebegravts. I Höganäs intill järnvägen eller där den
gått fram f.anns eller finns Gastagatan. I Viken,
om vi minns rätt, ska det också ha funnits en särskild begravningsplats för de namnlösa sjömännen. Strax norr om Lerhamn kan Christian Nilsson peka ut en plats, där det enligt traditionen
skulle ha begravts en ilanddriven sjöman, en gast.
I folkfantasin lär han ha rört på sig.
På annat ställe i denna bok framläggs siffror
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över hur pest, krig och hunger nära nog utplånade
befolkningen i Mölle och i samband därmed spekuleras över var den av myndigheterna påbjudna
särskilda pestbegravningsplatsen skulle ha varit
belägen. En anteckning ur ett manuskript av den
hembygdsintresserade baron Carl Gyllenstierna på
Krapperup stöder antagandet, att de pestdöda i
Mölle begrovs på samma fält som de ilanddrivna
döda sjömännen. I Carl Gyllenstiernas manuskript
står: En pestkyrkogård lärer ha funnits å fäladen mot sjön rakt norr om lergraven.
Det är ovisst om det finns kvarlevor från denna
hårda tid. Grävning av fackmän kanske skulle avslöja något. Det skulle vidare inte vara obefogat
- om nu lergravsfältet med hjälp av skriftliga
urkunder kan bevisas ha varit pest- och sjömansbegravningsplats - att här restes en minnessten.
Hela Fäladen, inbegripet de gamla begravningsfälten och lertagen, är nu tack vare initiativ av
framsynta och hembygdsintresserade personer
fridlyst. Ett initiativ som inte nog kan värdesättas. Det finns plats för bebyggelse ovanför järnvägen. Det är inte mer än rätt och riktigt att de
förlista sjömännen får vila i fred i sitt sista vilorum.
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SJöKAP'fEN HANS JOHNSSON FRAN MöLLE

En Uvräcldare av rang

Det är en septemberdag är 1874. Scenen är
hamnen i Stettin, där det ligger flodbåtar, ångare
och seglare. En av ångarna heter Öresund, kapten
ombord är Hans Johnsson från Mölle. Nu står han
på däck tills.ammans med ett par kollegor, landgångsklädd, färdig att gå iland. Då hörs ett plumsande - en åtta, tio års flicka, som lekt på däcket på en av flodbåtarna strax intill, har fallit i
vattnet. Någon har skrikit till. Strömmen för henne bort från hennes båt, som också är hennes hem.
Hans Johnsson ser vad som har hänt. På ett
ögonblick fattar han situationen, ropar en order
om skeppsbåten, rusar fram emot relingen, kastar sig över denna, dyker ned i floden, simmar
bort mot den nödställda lilla flickan, får tag i
henne efter att ha dykt under ytan, håller henne
uppe tills att de andra med skeppsbåten kommer
fr.am. Efter en stund är den lilla, våt och medtagen men levande, åter på det torra och återbördad
till sin~. oroliga föräldrar.
Dagen efter står det i tidningen. Hans Johnsson få.r ett telegram med texten:
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"Capten J ohnsson Öresund, Stettin.
Beste Gratulationen för Rettung des Kindes.
Sie sind zur Rettung von Menschenleben bestimmt." (De bästa gratulationer för räddningen
av barnet. Ni är bestämd till räddning av människoliv.)
Det korta telegrammet är talande, symboliskt.
Det kan stå som ett uttryck för omgivningens syn
på kapten Hans Johnsson från Mölle. Under sitt
liv kom han att delta i ett otal livräddningsföretag. Det ovan relaterade är ett där han spelade
med, ett typiskt exempel på Hans J ohnssons sätt
att bete sig vid farosituationer. I sin dagbok .anslår han fyra rader till denna händelse. Men efteråt gör han i marginalen ett tillägg: "Flickans
namn var Maria Peschel från Posen".
Det finns ännu, när detta skrives, våren 1959,
en och annan möllebo som minns Hans Johnsson.
I folksmun kallades han "Store-Johnsson" - tydligen en anspelning på hans stora kroppskrafter
och resliga gestalt. Man såg med respekt på honom, han var berömd, smått legendarisk, överhopad av ärebetygelser. Vid högtidliga tillfällen, som
när hans släkt var samlad, kanske vid jularna,
kunde han, främst för de yngsta i kretsen, öppna
det skåp, där han förvarade sina medaljer och
andra hederstecken och låta de unga få en snabborientering om sitt ovanliga livsöde. Här ska vi
med hjälp av tillgängligt material försöka teckna
konturerna av det.
Hans Johnsson föddes i Lerhamn den 16 juli
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Sjökaptc11 Hans Jolmsson, född i Lerhamn 1839, död i
Mölle 1909, var med om att ,·iidäa inte mindre än 135 miinniskoliv under sin sjömansbana. För sina bragder ficlc han
ett tiotal medaljer och andra hedersbetygelser. Bl.a. blev
han riclclare av en portugisisk orden.

1839. Det var vid den tid innan Lerhamn nått sin
dominerande ställning som sjöfartsplats bland
Kullabygdens fiskelägen. Än så länge var bara ett
segelfartyg hemmahörande där, en jakt av ek och
furu tillhörande kapten H. J. Fex och med en lastdryghet av 19 läster. Drygt hundra människor
hade sin hemvist i Lerhamn vid denna tid.
Hans Johnssons fader hette J ohn Nilsson. Han
var född 1804 och bodde å Lerhamn nr 12. John
Nilsson var båtskeppare och gjorde mellan sillfiskena fraktresor till de danska öarna. Redan i
nioårsåldern fick Hans J ohnsson följa med sin
far på havet; under sillfiskena som s.k. glivapåg
och under fraktresorna som hjälpreda.
Och den 25 juni 1849, alltså innan han fyllt tio
år, tog Hans Johnsson sitt första steg som riktig
sjöman i det att han som kajutvakt då mönstrade
ombord på skeppet Tekla, som var destinerat till
London. Och därmed fick lerhamnspojken Hans
Johnsson sin första levande kontakt med livet i en
av de stora världshamnarna.
På våren år 1854 blev han konfirmerad och
omedelbart därefter, mm tidens sed var, g ick han
till sjöss, och därmed började på allvar hans
egentliga sjömansbana. Han mönstrade ut på segelfartyg, som gjorde resor på utrikes orter. Samtidigt som han seglade in sina sjömånader lade
han at sidan .av sin knappa sjömanshyra för att
kunna gå på navigationsskolan, vilket han siktade
på. Fram i slutet av år 1858 hade hans kontanta
besparingar nått behövlig höjd, samtidigt som sjö-
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månaderna var inseglade, och i början av år 1859
anmälde han sig till styrmansklassen vid navigationsskolan i Malmö, där han inskrevs. Den 4 maj
1859 var han klar med sin styrmansexamen och
fick sitt styrmansbrev.
Han mönstrade därefter ut som styrman och
gjorde resor på avlägsna farvatten. Redan under
sin styrmanstid drog han uppmärksamheten på
sig genom att han framträdde som räddare av
medmänniskor, som var i livsfara.
Den 5 november 1859, när han låg med sitt fartyg på Bosporen på G.allipoli redd, fick han se tre
män, som kullseglat med sin båt och låg och kämpade för sina liv. Han gick ut med livbåten och
tog upp dem. Det visade sig vara tre österrikiska
sjömän från ett fartyg i närheten. Som erkänsla
föl' sin rådighet erhöll Hans Johnsson en penningbelöning av deras kapten.
Den 7 april 1860 är han ute för ett nytt livräddningsäventyr. Fyra spanska fiskare i en fiskebåt
utanför den spanska kusten i närheten av Cap
Sacratif gör vid ombordläggning en felaktig manöver, varvid deras båt kantrar och alla kommer i
vattnet. Här fick Hans J ohnsson en ny chans att
rycka in som räddare av människoliv, han tar den
och snar t nog var alla fyra bärgade.
Två år senare, den 4 maj 1862, när Hans Johnsson lag med sitt fartyg i Stockholm, fick han plötsligt se en man falla överbord från ett fartyg, som
låg för ankar ute på Strömmen. Mannen fördes
utåt av strömmen. Utan betänkande kastade sig
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Hans Johnsson i och nådde simmande den nödställde, som så småningom kom på det torra igen.
Hans Johnson fortsatte att segla som styrman
ända till den 11 april 1865, då befälhavareplatsen
ombord på skonerten Othello av Göteborg erbjöds
honom. Othello var en seglare på 57,5 nylästers
lastdryghet, byggd i Luleå och ägd av A. P yk i
Göteborg.
Strax innan han blev kapten på eget förande
skepp gifte han sig. Den utvalda var en mölleflicka, som hette Katharina Corfi tzon och var född
den 6 maj 1839. De två var alltså jämnåriga, och
om de inte precis lekt tillsammans som barn kan
man tänka sig, att de samtidigt gått och läst och
konfirmerats i Brunnby kyrka. Vigseln ägde rum
den 17 mars 1865. Katharina var dotter till sjökapten Peter A :son Corfitzon, som bodde på Mölle
läge nr 26. Peter Corfitzon levde å.ren 1793-1866.
Han härstammade i rakt nedstigande led från Corfus Jöransson, som omkring år 1700 invandrat till
Mölle läge och där byggt sig huset nr 41. Mölle
läge nr 26, där Peter Corfitzon bott, och där Hans
Johnsson och Katharina Corfitzon efter vigseln
slog sig ner, var ett av Pyksläktens stamhemman.
Men det hade övergått till Corfitzsönerna genom
att Peter Corfitzon gift sig med Hanna Pyk, dotter till Nils Pyk. Peter Corfitzons far var också
gift med en flicka Pyk.
Den 11 april 1865 övertog Hans J ohnsson befälet på skonerten Othello, och under hans befälskap
gjorde den lyckligt genomförda resor. Då och då
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Katharina Johnsson, Hans Johnssons hustru, tillhörde släkten Gorfitzon och härstammade i rakt nedstigande led frdn
släktens stamfader, Gorfitz Jöransson, som invandrade till
Mölle vid 1100-talets början.

avbröts arbetsrutinen av att Hans Johnsson räddade människoliv.
Här några exempel!
Den 18 mars 1866, när Othello låg i Malaga hände det att en spansk läktare i hamnen sjönk. Hans
Johnsson var med och räddade tre man där.
Den 20 juni samma år, då Othello kommit till
nordligare breddgrader och låg i Holmsunds hamn
och lastade, råkade en av besättningsmännen falla
överbord. Hans J ohnsson visade prov på sin simkunnighet och beslutsamhet, i det att han störtade
sig i vattnet och fick tag på mannen, som helbrägd
kunde föras ombord igen.
Två år senare sattes åter Hans Johnssons simkunnighet på prov: nu befann man sig i Maryport
i England och fartyget låg i dockan där. Rätt som
det var, den 23 september 1868, föll en minderårig
pojke i från kajen och ned i vattnet i dockan. Utan
betänkande störtade sig Hans Johnsson i, och
snart nog stod pojken åter på torra land.
Den 7 januari 1869 spelar Hans J ohnsson och
hans besättning ombord på Othello med i ett större drama, som dessbättre slutar lyckligt. Ett tidningsurklipp ur Norska Morgenbladet för den 10
januari 1869 röjer vad det varit fråga om. Klippet
består av ett öppet tackbrev som varit infört i tidningen och lyder:
"Till Kapten Hans Johnsson, Othello av Göteborg med manskap, som vid sin hurtigt tillskyndande hjälp och utan gottgörelse den 7 januari
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1869 under utsegling från Nordfjord räddade min
förande slup Emma av Grimsby och oss alla sex
mans besättning från total förlisning får jag härmed på rederiets och mina egna vägnar uttala mitt
förbindligaste tack.
Rägefjord den 9 januari 1869
John Tompson."
Det kommer att hända mer av denna sort ombord på Othello. Då fartyget under Hans Johnsson i mars 1870 är på resa genom Engelska kanalen, får man den 17 mars syn på tre franska fiskare, som kämpande för livet klamrade sig fast
vid sin havererade båt. De togs upp i Othello, och
dagen efter avlämnades de till Londons lotskutter
vid Dungenes.
Detta var den sista räddningsbragden av Hans
Johnsson ombord på Othello. Han kom att lämna
detta fartyg och segelsjöfarten överhuvud. En
helt ny inriktning på hans liv låg i beredskap åt
honom. Den 24 oktober 1870 lämnade han befälet
på Othello och återvände till hembygden, dit han
kallats och där uppdrag av helt nya slag väntade
honom.
Med E. T. Killman i Höganäs som initiativtagare hade det i Kullabygden bildats Kullens Ångbåts Aktiebolag. Dess aktier var på 1.000 Riksdaler. Killman kom att ingå som huvudredare, och
i övrigt bestod styrelsen av N. Andersson, Mölle,
H. J. Fex, Lerhamn, L. Påhlsson, Lerberget, och
P. N. Horndal, Nyhamn. Rederiet blev stadfäst
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den 10 mars 1871. Redan före stadfästelsen beställde man vid Göteborgs Mekaniska Verkstad en
ångare, som skulle få namnet Kullen. Denna sjösattes den 22 april 1871, och den fick följande
data: Längd 144 fot, bredd 24 fot, djupgående
151h fot; den för~ågs med 45 hästkrafters maskin,
mätte 385 bruttoton, hade en lastförmåga av 450
ton och kostade färdig 100.000 kronor eller rättare riksdaler, som då ännu var myntenheten.
Hans Johnsson från Mölle fick av rederiet uppdraget att övervaka byggandet av denna ångare
och att sedan föra den. Han åtog sig. För att kvalificera sig för denna ovanliga befattning - förmodligen v.ar det den allra första ångfartygsbefälhavaretjänsten som förekommit i Kullabygden måste Hans Johns~on avlägga kaptensexamen.
Han synes förut bara ha haft styrmansbrev. För
den skull skrev han in sig vid navigationsskolan i
Götel:org hösten 1870 och läste där vintern 1870
-71 - samtidigt som hans blivande fartyg byggdes - in sin kaptensexamen. Den 22 mars 1871
var han klar med sin ångbåtsbefälhavareexamen
och fick sitt kaptensbrev. På hösten samma år
kom Kullen att göra sin första resa med Hans
Johnsson på kommandobrygg.an. Han var då 32
år. Detta att föra ett ångfartyg var något helt
annat än att föra segelfartyg, det var helt enkelt
som att lära sig ett nytt yrke. Men till en början,
ända fram emot sekelskiftet, hade ångfartygen
hjälpsegel.
Kapten Hans Johnsson hade knappt kommit in
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i sina nya levnadsförhållanden, förrän det åter var
bäddat för honom att träda in som räddare av
människoliv. Man skrev den 1 november 1871. Med
den nya S / S Kullen var han på väg över Nordsjön,
förmodligen var det på dess första resa, då man
utanför b.ankarna vid den holländska kusten upptäcker ett fartyg, som gått på och är i nöd.
Det kommer att bli en hård räddningsaktion
som väntar Hans J ohnsson och hans män. Det är
en norsk skonert, Enok, som ränt på. I inte mindre
än 15 timmar måste Hans J ohnsson på Kullen navigera i närheten av det strandade fartyget, innan
den sex man starka besättningen är bärgad. De
skeppsbrutna överlämnades sedan till en bärgningsångare, och S/ S Kullen kunde fortsätta sin
resa. Räddningsföretaget var ett ståtligt prov på
goda sjömannaegenskaper hos befäl och besättning å Kullen och funktionsduglighet hos ångaren.
Hans J ohnssons tjänst ombord på S/ S Kullen
kom inte att bli så särdeles långvarig. Ett citat ur
hans dagböcker belyser detta avsnitt i hans liv.
Där står: "Efter att som befälhavare på Kullen
ha gjort lyckosamma resor under en tid av ett år
och två månader, varunder den inseglat i nettoförtjänst 65 procent, överlämnades befälhavareplatsen å densamma".
Siffran 65 är intressant i detta sammanhang
Avser Hans Johnsson 65 procent på det satsade
aktiekapitalet, skulle det innebära, att 65.000 riksdaler seglats in på denna relativt korta tid. Hans
Johnsson må ha varit en man med tur. Rederiet
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skrider också genast i författning om att bygga
en ny, betydligt större ångare, som ska få namnet
Öresund. Den bygges vid Motala Mekaniska Verkstad, och den löper av stapeln den 16 november
1872. Längden på den är 165 fot, bredden 27, djupgåendet 16; den har en 65 hästars maskin och lastar 750 ton. Den var försedd med passagerarhytter som uppvärmdes med värmeledning. Den 16
januari 1873, då den låg i Norrköping, övertog
Hans J ohnsson befälet på den.
Det blev Nils Herman Corfitzon (1829-1889)
- en bror till Katharina - som efterträdde Hans
Johnsson på bryggan av S/ S Kullen.
Under kapten Hans Johnssons "öresundstid"
börjar hans räddande av människoliv på allvar.
Räddandet går som på löpande band. överallt i
Hans Johnssons väg tycks det finnas människor,
som är stadda i livsfara. Han är som bestämd att
rädda livet på medmänniskor. Det telegram han
fick, när han räddat flickebarnet i Stettins hamn,
kan på ett träffande sätt karakterisera honom.
Omständigheterna kring denna räddning är
hämtade från Stettiner Zeitung. Ångaren Öresund
låg i Stettin och lastade. Man skrev den 29 september 1874. Det var alltså långt ut på hösten och
kallt i vattnet. Kapten Hans Johnsson hade landgångskläderna på sig och stod i begrepp att gå
iland tillsammans med ett par kollegor. Flickan
var åtta år. Strömmen i floden Oder, som flyter
genom hamnområdet, var mäktig ...
Bland klippen i Hans Johnssons klippbok finns
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ett på ryska. Ingen synes ha haft tillfälle att översätta denna svårbegripliga text till svenska. Under arbetet med denna studie om Hans Johnsson
tog jag mig för att gå upp till en redaktör på ryska presstjänsten i Stockholm; vänligt tillmötesgående läste han upp vad där dolde sig bakom de
konstiga ryska bokstäverna. Jag hade bara .a tt
skriva ner. Följande avslöjades:
"Just nu har vi erfarit från Cronstadt om en
ädel bedrift av kapten Hans Johnsson på ångaren
Öresund. Han räddade tre arbetare från läktaren
63, vilka höll på att drunkna i närheten av ångaren efter att deras livbåt i den grova sjön kantrat.
Händelsen ägde rum på yttre redden den 16 oktober ( 1873) klockan fem på e.m. Kapten Johnsson, som just återkommit från sjön, observerade
att läktarens livbåt befann sig i katastrofläge, g.av
order om att sätta ut en livbåt från ångaren och
kastade sig själv tillsammans med tre man ned i
den och tog sig fram till de skeppsbrutna, som
kommit i vattnet. Med hjälp av en båtshake fick
han upp två man, som inte kunde simma, medan
den tredje själv kunde ta sig upp i livbåten.
Nästan framme vid ångbåten höll både bärgade
och räddare på att haverera igen. Livbåten krossades mot bordläggningen, och männen räddades
enbart genom att kapten Johnsson varit förutseende nog att ta med ett rep från ångaren, med vilket de alla tog sig upp på däcket, där (så följer
namnen på de tre räddade) fick det allra vänligaste mottagande. De fick torra kläder och bjöds
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på kvällsmat. Dagen därpå avlämnades de välbehållna och friska till inre hamn vakten."
Så långt den ryska tidningen. I Norrköpings
ridningar lämnas också ett referat över händelsen, och av detta framgår det, att det blåste en
våldsam västlig storm vid olyckstillfället. Hans
Johnsson själv ägnar bara ett par rader åt händelsen i sin dagbok. Där står:
"1873 - 16 oktober - Räddat tre ryska undersåtar från en läktare som kantrade och sjönk under en vålds.am västlig storm å Cronstadts inre
redd och blevo följande dag ilandsatta i Cronstadt."
Stor publicitet kring Hans Johnsson och hans
åtgärder blir det ett par månader senare, närmare
bestämt i januari 1874. Ångaren Öresund är från
Königsberg på väg över Nordsjön den 6 januari
1874. En hård VSV storm råder. Klockan tio på
kvällen varskor nödsignaler att en fartygsolycka
håller på att hända. Hans Johnsson låter Öresund
gira ned mot platsen för signalerna. J a, det är ett
engelskt barkskepp, det heter Duchess of Southerland, som kantrat och nu håller på att sjunka. Ett
utomordentligt svårt räddningsföretag förestår
här. Hans Johnsson låter Öresund lägga sig i
lovart så när.a den havererade han vågar för att
bryta sjön och skydda de nödställda. Olja släpps
ut. Räddningsarbetet, som sker med hjälp av livbåt, blir påkostande. Mörker, regntjocka, storm
och överbrytande sjö i förening skapar hart när
övermänskliga svårigheter. Arbetet tar fem tim-
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mar. Omsider är engelsmännen helbrägda över på
Öresunds däck. Det var i sista ögonblicket, en
stund efter att den siste kommit ombord sjunker
deras kantrade skepp i djupet.
De räddade blev ilandsatta i Rotterdam, dit S / S
Öresund var på väg.
Denna bragd uppmärksammas i såväl engelska
som holländska tidningar. Det berättas också om
den i svenska, bl.a. Göteborgs Handels Tidn. Som
en följd av den lyckosamma räddningsbragden får
Hans Johnsson från engelska regeringen en dubbelkikare med följande inskription:
"Presented by the British Government to Captain Hans Johnsson Master of the Swedish Steamer Öresund
in acknowlegdement of his services to the crew
of the barque 'Duchess of Southerland' of Exeter
which was wrecked in the North Se.a on the 6 :th
J anuary 1874".
Raden av berättelser om räddningar av Hans
Johnsson under öresundstiden fortsätter. Redan
vid en av de första resorna med denna ångare, det
var den 27 mars 1873, då Öresund i Malmö hamn
råkade ligga strax intill en annan kulla-ångare,
E. T. Killman, blev Hans Johnssons mod och beslutsamhet satt på prov - som han bestod utan
minsta tvekan. Detta hände:
S/ S E. T. Killman låg och lossade stenkol. Lossningen tillgick så att män i tunnor bar iland kolet
över en landgång. Plötsligt brakade landgången
ihop, just när två män med sin koltunna befann
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sig på den, med följd att båda störtade i vattnet.
Man räckte genast ned ett rep till dem. Den ene
grep tag i det och kunde på så sätt hålla sig uppe.
Den andre, som antingen skadat sig vid fallet eller
som inte var simkunnig, gick under vattenytan.
Hans J ohnsson råkade befinna sig inom synhåll,
möjligen såg han olyckan från sin egen ångare,
alltnog, han rusade till och kastade sig handlöst
i vattnet, dök och lyckades få upp den nödställde
över vattenytan. Och nu kunde han med hjälp av
rep och andra anordningar åter räddas till livet.
"Behjertad handling" står det som rubrik på en
notis om händelsen i SDS den 28 mars 1873 ...
Hans Johnsson gör en liknande räddning i Antwerpen. Det är den 28 december 1874. s is öresund ligger där i någon docka, och när en man, en
hamnarbetare från staden, råkar falla i från kajen, är Hans J ohnsson inte sen att dyka i efter
honom och få honom upp igen.
Kapten Hans Johnsson gör med S/ S Öresund en
synnerligen dramatisk res.a i oktober 1874, under
vilken hans beslutsamhet, rådighet och sjömannaegenskaper ställs på sin högsta spets. Resan låter
mycket tala om sig. Det är inte fråga om att direkt rädda människoliv, mera indirekt och detta
i förening med bevarandet av last och skrov.
S 1 S Öresund var på resa från Kronstadt till
Amsterdam. Lasten bestod till en del av talg i
stora fat, som var surrade på däck. Då man befann sig i höjd med Hornsrev och skrev tisdagen
den 20 oktober 1874, började det på eftermidda98

gen och fr.amåt kvällen ganska plötsligt blåsa upp
en storm som raskt nog övergick till orkan. Den
kom att rasa flera dagar. På onsdagen vräkte en
väldig brottsjö in över akterdäcket, slet loss en
stor del av de tunga faten, som började rulla från
sida till sida och härunder slog sönder allt i sin
väg. Det gällde att handla kvickt. Hans J ohnsson
tog ut två av de starkaste besättningsmännen och
begav sig ut på akterdäcket för att kasta de tunga
faten överbord. Det var ett fruktansvärt hårt arbete under dessa ytterst svåra omständigheter.
Då man fått ett par fat över brädgången, vräkte
en ny, väldig sjö in över skådeplatsen, kom fartyget att kränga över och lägga sig med otäck
slagsida, varvid alla de lösa faten samlade sig vid
ena sidan. Hans J ohnsson råkade befinn.a sig, där
faten slog. Besättningen väntade att finna honom
krossad. Nej, han klarade sig. Han hade bara fått
en del mer eller mindre hårda stötar, slag och
skrubbsår; sedan han hämtat sig någon timma,
kunde han på nytt ta itu med räddningsarbetet.
Under tiden låg ångaren som redlös.
Genom skicklig manövrering kunde Hans Johnsson något så när hålla Öresund intakt, men tidigt
på torsdagsmorgonen slog en sjö sönder det mesta
på däck, bl.a. krossades dörrarna till gångarna,
och därmed började vatten tränga ned i maskinrummen. Larm gick strax efteråt att ett par av
ventilerna i skansen slagits sönder och att vatten
forsade in där. Fartyget började lägga sig på nosen. Man gjorde förtvivlade försök .att proviso7•
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riskt täta de sönderslagna ventilerna därframme,
men sjön gäckade alla förhoppningar därom. Alla
tätningar slogs in på nytt. Vattnet steg därinne i
skansarna, och snart stod det 5112 fot högt.
Hans Johnsson räknade med att fartyget var
förlorat och ändrade kurs, så att det höll av emot
Helgoland. På fredagsmorgonen beslöt Hans
Johnsson göra ett desperat försök att rädda sitt
fartyg. Klockan var omkring sju på morgonen.
Han klädde av sig det mesta och dök ned i den
vattenfyllda skansen. Han hade med sig någon
"järnhistoria", som man gjort i ordning i maskinen. Det uppges, att det nu inte var mer än någon
fot mellan "taket" och vattenytan därinne i skansen. Allt löst som fast flöt omkring i en enda röra. Föremålen följde fartygets slingringar. Hans
Johnsson simmade fram emot de trasiga ventilerna, nådde dem och arbetade förtvivlat i en halvtimmes tid. En stor del av tiden gick vattnet över
huvudet på honom. Sjön vräkte på med oförminskad kraft hela tiden. Svåra överhalningar hindrade honom i hans arbete.
Men han lyckades! På något sätt fick han järnplåtar fästade i stället för de sönderslagna glasen,
och alldeles omtumlad kunde han åter söka sig
mot midshipset. De övriga trodde säkert, att han
gått omstyr. Men hans bravad ingav de övriga
nytt livsmod, och nu lyckades man länsa skansen
och höja fartyget. Skansen blev så småningom
vattentom, men alla tillhörigheter därinne blev
förstörda.
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På lördagen den 24 oktober 1874 navigerade
Hans Johnsson in sitt tämligen skamfilade fartyg
till Cuxhaven. 'I're och ett halvt dygns storm med
övermänskliga ansträngningar låg bakom. Till
råga på eländet hade vattnet, som trängt ner i
maskinrummet, lyft upp kolbottnarna och spolat
undan bunkerkolet, så att man inte kunde komma
åt det utan nödgades tillgripa allt brännbart, träinredning, plankor osv. för att hålla steamet uppe.
Hans Johnssons bravader vid detta tillfälle förbigicks inte obeaktade. Följande nio assuransbolag, Bore, Stockholm, Ägir, Ocean, Gauthiod, Astrea, Swithiod, Porsgrun och Sveriges Allmänna
Sjöförsäkringsbolag enade sig om en tacksamhetsskrivelse, som överlämnades till den djärve kaptenen tillsammans med en penningsumma på 750
kronor.
Ång.aren Öresund kom att sluta dramatiskt. I
oktober 1875 under resa genom Östersjön under
hård sydvästlig storm gick den i närheten av Falsterbo fyrskepp på ett okänt grund, sprang läck,
förlorade både roder och propeller. Hans J ohnsson
gav order om att lägga ut båda ankarna, men detta hjälpte inte, utan ångaren drev mot land och
ödelades. Först när vattnet stod i höjd med klysen, fann Hans J ohnsson för gott att lämna sitt
fartyg. Uttrycket "okänt grund" är hämtat från
Hans Johnssons egna dagböcker. Efteråt visade
det sig, att hans Öresund stött på ett vrak av en
strax förut sjunken ångare, L. P . Bager.
Hans Johnsson blev alltså utan båt, men denna
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vakans varade bara några dagar. Den 6 november
1875 får han av styrelsen för Höganäs Ångbåtsaktiebolag i uppdrag att resa till L ondon och där
övertaga befälet på S/ S Skåne. Skåne var byggd
i Oskarshamn och hade helt nyligen tagits i tjänst.
Den var på 890 bruttoton och hade en 85 hästars
maskin. Priset på den hade varit 300.000 kronor.
En titt i Hans Johnssons dagböcker och klippsamling röjer genast, att hans Skåne-tid skulle bli
lika "späckad" av räddningsbragder som hans övriga befälsperioder. Vi ska ta dem i tur och ordning. Det blir en ganska lång lista:
Det dröjde ungefär ett år, innan nödställda kom
i Hans J ohnssons väg, men så med en gång händer det, och då får han vara med om räddning av
skeppsbrutna i stor skala. Den 16 oktober 1876
är han med Skåne på väg utefter sydskånska kusten. Hård SO storm råder. Innan dagen är förliden skall Hans Johnsson ha varit delaktig i att
ha räddat två fartygsbesättningar på sammanlagt
35 man. Först gäller det den svenska ångaren Thorer Helsing, som stod sjunken i närheten av Trelleborg med 21 man ombord, ett tag senare gällde
det tyska skeppet Herkules, som låg förankrat och
vattenfyllt efter att ha gått på grund. 14 man var
ombord på det. Räddningsarbetet utfördes i samarbete med besättningen på konsul Smiths kutter,
Switzers bärgningsångare och lotsbiträden från
Trelleborg.
Vi går vidare. Två rader i dagboken för den 26
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augusti 1877 säger helt kort och gott utan några
närmaro kommentarer :
Räddat en flicka, som föll i från en pråm på
floden vid Solombol vid Arkangel." P unkt och slut.
Mera dramatiskt och med mera detaljer blir det
däremot den 16 april 1878. Det gäller räddning av
en enda människa, men det sker under stora ansträngningar. Lotsbiträdet Johann Loosing från
Bolderaa i trakten av Riga råkar med sin lilla båt
i den mycket hårda strömmen komma under ankarkättingen på en ankarliggare, kantrar och
kommer i vattnet. Han driver med strömmen, som
beräknas ha en fart av sex mile i timmen. Han
närmar sig platsen, där Skåne ligger. Från andra
ankarliggare har man försökt att kasta ut rep till
den nödställde, men han orkar inte hålla fast utan
måste släppa taget. Nu lägger man märke till honom från Skåne. Man tror, .att det bara är en tidsfråga, när den nödställde ska duka under. Då rusar Hans Johnsson till, och utan betänkande kastar han sig i vattnet, tar sig fram till den nödställde och lyckas hålla honom uppe, tills att en
räddningsbåt anländer.
Detaljerna är hämtade ur ett referat i Riga
Zeitung. När Hans Johnsson omnämner räddningen i sin dagbok, gör han för ovanligheten några
personliga kommentarer. Där står: Räddningen
var förenad med den största livsfara genom det
långa uppehållet i vattnet i förening med de stötar som erhölls av den båt, som i sista ögonblic}{et kom till hjälp. Ifrån den sjukdom, som jag vid
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det här tillfället ådrog mig, blev j.ag befriad först
efter att ha undergått tvenne operationer.
Här har tydligen Hans Johnsson allvarligt satt
liv och hälsa på spel.
Så kommer räddandet av två hela fartygsbesättningar, där S/ S Skåne på något sätt varit inblandad i olyckan. Först gäller det den norska galeasen Marti, som den 20 september 1879 i Kattegatt
sammanseglar med ångaren Skåne och sjunker.
Dess sex besättningsmän tas om hand av Skåne
och överlämnas till Fredrikshamns lotsbåt dagen
efter.
Den 7 augusti 1880 sammanseglar den finska
briggen Alexandra från Borgå med ångaren Skåne i närheten av Gotland och sjunker. Dess besättning på nio man tas upp av Skåne och överlämnas till skeppet Hilda, också från Borgå, vilket var på hemväg lastat med salt.
Så följer räddning av en enstaka människa.
Ångaren Skåne är den 8 juli 1882 på väg över
Nordsjön, på resa från Newcastle mot Pillau. Ångaren går för full maskin, alla seglen är tillsatta
och farten ungefär nio knop. Stark SSV bris råder. Sjögången var måttlig. Då råkar en besättningsman, matrosen Nilsson, falla överbord. Olyckan varseblivs dessbättre, och genom snabb kursförändring och utsättande av livbåt lyckas man nå
den nödställde och få honom upp i båt. Han var
ganska medtagen, men efter tjänlig behandling
blev han återställd efter några dagar.
Det var den sista livräddningen för Hans Johns104:

son ombord på Skåne. Höganäs Ångbåts AB upplöstes den 20 februari 1884, S/ S Skåne såldes och
Hans Johnsson blev utan fartyg. Han hade fört
den ända sedan november 1875. Men hans nödtvungna arbetslöshet var.ade bara i två dagar. Redan den 22 februari 1884 erbjudes han en ny
tjänst, denna gång befälhavarskapet på S/ S
Landskrona tillhörande Landskrona Lastångare
AB. Den ligger under reparation i Köpenhamn,
och Hans Johnsson får inställa sig där. Den 19
maj detta år är den klar och stävar ut från den
danska huvudstaden med Hans J ohnsson på bryggan. Efter något års trampfart läggs den på traden Bordeaux- L issabon och den går stadigt där
i sex års tid.
Och det egendomlig.a är - man baxnar egentligen av förvåning - att inte heller under seglatserna med S/ S Landskrona "undgår" kapten Hans
Johnsson att bli ställd inför tillfällen, då han ges
möjlighet att rädda livet på medmänniskor.
Räddningsbragdernas rad ombord å S/ S Landskrona inleds redan den 9 september 1884, d.v.s. då
Hans J ohnsson fört detta fartyg bara i knappt
fyra månader. Det rör sig om en massräddning.
När L andskrona vid 5-tiden på morgonen är på
väg genom Drogden, upptäcker man en tysk ångare, Alice, som strax förut strandat här och nu befinner sig i sjunkande tillstånd. Den har gått på
på östra sidan av grundet Ryggen. Läget för Alice
är allv,a rligt, dess kapten har omkommit. Genom
skickliga manövrer får Hans Johnsson besätt105

ningen över till sin båt1 det är 14 man, och strax
efteråt överlämnar han dem till den engelska ångaren Horslaw, som är på ingående till Köpenhamn.
När sedan Landskrona kommer ned till farvattnen vid Biscaya och läggs på stadig trade där, blir
det fransmäns, spanjorers och portugisers tur att
räddas.
Den 13 november 1887 börjar det. En fransman
tillhörande besättningen på den franska ångaren
Mokka faller i floden vid Bordeaux, och Hans
Johnsson är inte sen att hoppa i efter honom.
Den 29 j.anuari 1889 är det klippt igen, och denna gång i större, mera uppmärksammad skala.
När S/ S Landskrona propellrar sig fram över Biscayabuktens farvatten varseblir Hans Johnsson
från bryggan på Landskrona i närheten av Cap
Ortegal ett ömkligt fartyg. Det har hissat nödflagg, seglen är sönderblåsta och det driver redlöst. Det visar sig vara den spanska kryssaren
San Roque. Dess åtta man starka besättning befinner sig i stor fara, men man vill inte överge sitt
fartyg, utan Landskrona tar det på släp in mot
land och avlämnar det i Barquero. Bärgningen omtalas i både franska och spanska tidningar.
Slutligen faller en man tillhörande portugisiska
tullbetjäningen i floden vid Lissabon. Hans Johnsson hoppar i och räddar honom. Den räddade är
ganska medtagen, men efter några dagars tjänlig
behandling blev han återställd. Det händer den 3
augusti 1890 och därmed synes Hans Johnssons
bana som livräddare att döma efter hans dagböc-
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ker vara avslutad. Den har sträckt sig över tiden
1852 till 1890. I mars det förstnämnda året gjorde
Hans Johnsson nämligen sin första räddning, i
det att han plockade upp en pojke, som gått ner
sig på isen utanför Kullen. Vid sista räddningen
var han 51 år.
Strax efter den sista räddningsbragden, eller
den 12 oktober 1890, strandar ångaren Landskrona vid spanska kusten och går förlorad med sin
last. Omständigheterna kring strandningen är
rätt dramatiska. Besättningen måste under natt en
lämna fartyget, me_n när de ska återvända dit, har
det blivit utsatt för regelrätt plundring av kustbefolkningen. När man ska gå ombord möts man
t.o.m. av beväpnat folk. Man söker hjälp hos ett
spanskt fartyg och lyckas komma ombord, men då
är det mesta av inredningen förstörd eller borttagen. Det strandade fartyget är emellertid illa utsatt, och efter ett tag börjar det brytas sönder och
sjunker. Hans Johnsson uppehåller sig en månads
tid i Coruna och återvänder sedan med järnväg
över Bordeaux, London, Göteborg till Landskrona.
Hans J ohnsson roar sig med att göra upp en
statistisk tablå över alla dem som han ensam eller
med hjälp av andra har räddat, och det visar sig,
att av dem har
25 varit svenska undersåtar
norska
26
"
"
ryska
5
" engelska
17
.,

"
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tyska
,,
finska
"
"
4
franska
"
"
15
spanska
"
"
3
österrikiska
"
" belgisk undersåte
1
"
1
portugisisk
"
"
Tillsammans gör det 135 människor. Av dem
har Hans Johnsson räddat elva genom att kasta
sig i vattnet och simma till dem.

29
9

"

Att döma av det höga antalet människor, som
Hans Johnsson räddat, och alla de räddningssituationer han varit invecklad i, skulle man tro, att
Hans Johnsson lyckligt genomförde alla räddningsföretag. Så är dock inte fallet. ödet gäckade
honom också. Följande vis.ar det.
När kapten Hans Johnsson nu ombord på S S
Emanuel av Hälsingborg den 7 april 1898 var på
resa från S:t Louis vid Rhone mot Antwerpen och
natt 49,28 nord och 3,10 väst, fick han under full
storm se ett barkriggat fartyg driva redlöst. Det
hade svår babords slagsida.
Då Emanuel närmade sig, såg man en nödsignal
i form av en eldflamma slå upp från den nödställde. Emanuel svarade och girade närmare. Man
lade sig i lovart i hopp om att stormen skulle bedarra och sjöarna lägga sig något. Det gjordes
klart för att släppa ut olja. Då man befann sig på
två kabellängders avstånd gjorde det nödställda
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fartyget en överhalning och försvann plötsligt
mitt för ögonen på Hans Johnsson och hans besättning i djupet med man och allt. Emanuel kryssade fram och tillbaka på platsen, men fann ingenting. Den överbrytande sjön försvårade all navigering och alla rörelser.
Vid ett par tillfällen assisterar eller kanske rättare bärgar Hans Johnsson ombord på sin ångare
segelfartyg, som råkat ut för olyckor. Utanför
Blekinge påträffar han den 3 september 1880 en
norsk skonert, Saphir, som driver redlös omkring
efter att ha sammanseglat med ett okänt fartyg.
Hans J ohnssons fartyg tar den på släp och bogserar in den till Karlskrona. Han fick penningbelöning för denna bärgning.
Likaså påträffar han vid ett-tiden på natten till
den 16 december 1883 briggen Odin från Lillesand
i ett kritiskt läge vid de yttre norska skären, tar
hand om den och bogserar den in till Fredriksvärn.
Hans Johnssons räddningsbragder passerade
inte obemärkt på högre ort. Nej, han blev i hög
grad uppmärksammad där och ett regn av medaljer och andra hedersbetygelser föll över honom.
Ar 1873 kom den första medaljen. Den var av
guld i 12 :e storleken. Den tilldelades honom av
den svenske kungen för berömliga gärningar. Vid
detta laget hade Hans Johnsson redan genom egna
insatser eller i samarbete med andra räddat inte
mindre än 30 människor. Vid åtminstone fyra tillfällen hade räddandet skett genom att Hans Johns109

son kastat sig i vattnet och simmat fram till de
nödställda och vid två tillfällen hade det gällt att
ta upp barn.
Ar 1874 kommer medalj nr två. Den kommer
från ryske tsaren, Alexander II, och det rör sig
om en räddningsmedalj som skall bäras i S :t Wladimirordens band. Medaljen är tydligen en direkt
följd av den dramatiska räddningen av tre man
från den ryska läktaren på Kronstadts redd.
Ar 1875 upptages Hans Johnsson som effektiv
medlem av Belgiska Räddningssocieteten, vilken
utmärkelse är åtföljd av en större silvermedalj
samt diplom. Denna utmärkelse är tydligen utlöst
av den svåra men lyckosamma bärgningen av hela
besättningen på barkskeppet Duchess of Southerland i Nordsjön i början på år 1874; räddandet av
en man i Antwerpens dockor spelar kanske också in.
Ar 1876 erhöll Hans Johnsson den förut omtalade dubbelkikaren av brittiska regeringen. Pjäsen
var försedd med engelsk inskription.
Ar 1879 i februari får han av tyske kejsaren en
räddningsmedalj jämte diplom. Medaljen är en
följd av räddningen av flickebarnet i Stettin.
Hans Johnsson var i aktiv tjänst ute på haven,
när beslut om att han hedrats med medaljer kungjordes. Det personliga överlämnandet fick låta
vänta på sig. Men av lyckosamma tillfälligheter
fick han tillfälle att tillbringa julen 1874 i sitt
hem i Mölle. E. T. Killman infångar honom då.
Följande brev avsändes.
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'.Höganäs den 7 januari 1875
Hans J ohnsson
I morgon fredag den 8 ds bitkommer kronofogden Åberg för att överlämna till dig de dig
tilldelade medaljerna. Med anledning härav
får jag be dig vara välkommen hit i morgon
afton kl. 6. Till högtidligheten har jag förutom ångbåtsdirektionen även inbjudit en del
andra vänner.
Mycket välkommen.
E. T. Killman.
I ortstidningarna är efteråt infört ett referat
av denna medaljutdelning och där står bl.a.:
Efter det kapten Johnsson, som vanligtvis är
stadd på längre sjöresor, återkommit till hemorten, att tillbringa julen i hemmet, hava medaljerna blivit av kronofogden 0. Åberg överlämnade
vid en särdeles lyckad festtillställning å Höganäs
den 8 ds hos huvudredaren för Öresund, konsul
E . T . Killman, som därtill inbjudit ett större antal av fartygets delägare m.fl. Tal hölls och skålar tömdes under en glad sinnesstämning ...
Vår kronobetjäning skulle få fler ärenden av
liknande slag. Ett brev från 1879 talar för sig
själv:
Görslöf den 7 februari 1879
Till Herr Sjökaptenen H. Johnsson
Hans Maj :t Kejsaren av Tyskland har tilldelat Eder preussisk räddningsmedalj.
För att emottaga denna medalj torde Ni
möta mig å Höganäs i morgon eftermiddag
kl. 4 ·
J. Ekelund.
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Men det förefaller som om kronofogden inte fick
förbindelse med den hedrade. I ett brev daterat
den 29 januari 1880 återkommer han till ärendet:
Till Fru Catharina Johnsson, född Corfitzon.
Bilagda diplom rörande Kaptenen Hans
Johnsson tillerkänd preussisk räddningsmedalj överlämnas för att antingen tillsändas
Eder man eller honom tillhandahålles när han
från sina sjöresor återkommer.
Görslöf i Kronofogdekontoret
den 29 januari 1880.
J. Ekelund.
Breven berör den medalj jämte diplom, som
Hans Johnsson i början av år 1879 tilldelas av
kejsaren i Tyskland.
Hans J ohnsson är huvudperson i en brevväxling
mellan ryska myndigheter, svenska konsulatet i
Riga, kungens befallningshavande i Malmöhus län
och kapten E. T. Killman i Höganäs i början av
år 1883. Det gäller att tilldela Hans Johnsson ett
lämpligt hederstecken för hans räddning av lotsbiträdet på Rigas redd den 16 april 1878. De ryska
myndigheterna vill veta, om Hans J ohnsson förut
har fått medaljer, och då man får veta, att han
redan förut har räddningsmedalj av S :t Wladimirorden, tilldelas Hans J ohnsson ett ordensband i
samma orden, vilket betraktas som en särskild belöning och är avsett att bäras såsom sleif eller
rosett till medaljen. Detta band brukar utdelas
som erkänsla för mod och rådighet i farans stund.
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Det synes vara tsar Alexander III som vid detta
tillfälle står bakom utmärkelsen.
Vid samma tid som ovannämnda skriftväxling
pågår erhåller Hans Johnsson en hedersbevis:r1ing
av helt annat slag, enklare kanske, men dock ur
den aktive sjömannens synpunkt högst värdefull.
Sjökarte-arkivet i Köpenhamn, genom direktör H.
P. Rottle, tilldelar möllekaptenen ett sjökort över
Kattegatt med inskription. Hans Johnsson har påvisat ett förut okänt djup i Kattegatt och inrapporterat detta, vilket givit anledning till rättelse
å gängse sjökort över Kattegatt.
Och så vrides scenen åter ut mot stora världen.
I ett spanskt tidningsurklipp från i april år 1889
läser vi att "Presidenten för det spanska sällskapet "Sociedad espanola de salvamento de naufragos", d.v.s.
sällskapet för skeppsbrutnas räddning, genom
svenska ministern i Madrid och svenska utrikesdepartementet tillställt befälhavaren på den svenska ångaren Landskrona Hans Johnsson en silvermedalj med tillhörande diplom. Anledningen till
utmärkelsen är att Hans Johnsson utanför den
spanska kusten i närheten av Kap Finisterre den
29 januari 1889 räddat kapten och besättning på
den sp.anska kryssaren San Roque, när den varit
i svår sjönöd. Utan anspråk på ersättning hade
Hans J ohnsson ombord å Landskrona låtit in bogsera den nödställda spanjoren till säker ankarplats.
Samma år får Hans J ohnsson från nära nog
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samma del av Europ.a en ny hedersbevisning. Portugisiska kungen utnämner fiskarpojken från Lerhamn, sjökaptenen från Mölle till "Cavalleiro da
ord~n militär de Nosso Senhor Jesus Christo". På
svenska: till riddare av kungliga portugisiska militärorden av vår Herre Jesus Christus. Anledningen till utmärkelsen är bärgandet av den spanska kryssaren. Visserligen räddar Hans Johnsson
livet på en portugisisk tulltjänsteman i Lissabon,
men detta sker inte förrän i augusti 1890, långt
efter den portugisiska utmärkelsen.
I augusti 1890 blir Hans Johnsson upptagen som
medlem i Academie Universelle, Bryssel, och erhåller i samband därmed första klass medalj jämte diplom.
Därmed avslutas "medaljregnet" över sjökapten
Hans Johnsson från Mölle. Till dess.a yttre utmärkelser kommer de kontantbelöningar, som denne
man då och då "utsätts" för.
Han fick penningbelöning när han under stormdagarna 20-24 oktober räddade sitt fartyg Öresund, när han den 3 september 1880 bärgade och
till Karlskrona inbogserade den norska skonerten
Saphir, när han på S/ S Skåne natten till den 16
december 1883 räddar den nödställda norska briggen Odin och bogserar in den till Fredriksvärn,
när han tillsammans med besättningen på Othello
söndagen den 3 oktober 1869 tog den i Wådö
hemmahörande briggen Aurora av grund strax intill Skellefteå. Briggen var assurerad i Roslagens
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enskilda assuransförening, och denna utdelade belöning.
Hans Johnsson var intresserad av kulturhistoria, djurliv och arkeologi. En liten notis i en ortstidning vittnar härom. Det står att kapten Hans
Johnsson från Mölle förande ångaren August av
Landskrona har till härvarande läroverks museum
såsom gåva överlämnat dels åtskilliga exemplar
väl uppstoppade fiskar av ödlearter, dels mynt och
fornsaker funna vid grävningar nere i Syrien.
Tydligen rör det sig här om Hälsingborgs läroverk, fast i klippen är inte utsatt tidnings namn
eller dag. Nämnas kan också att ättlingar till
Hans Johnsson ännu bevarar föremål, som han
från Israels land och trakterna däromkring fört
hem.
Som nämnt strandade Hans Johnssons båt
Landskrona på spanska kusten i oktober 1890 och
gick förlorad. Hans Johnsson måste återvända
tomhänt. Men det blev bara en kort tid han stod
utan båt. Hans rederi tilldelade honom i stället
ångaren August, och den 11 mars 1891 övertog
han befälet på denna.
S/ S August var nybyggd, den hade en maskin
på 100 hästar och mätte 430 nettoton. I Hans
Johnssons dagboksanteckningar eller i annat tillgängligt material omtalas inte någon räddningsbragd under August-tiden, men i gengäld berättas
om hur ovanlig seglation han fick utföra. Denna
ångare lades på en ovanlig, synnerligen intressant
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trade. Den gick mellan Marseilles, Alexandria,
Port Said, Palestina, Cypern och Syrien. Besättningen bestod mest .av greker, araber, egypter,
spanjorer, italienare och andra medelhavsfolk. Det
blev en brokig folkblandning pojken från det lilla
Lerhamn skulle ha befäl över.
Vid ett par tillfällen gjorde den pilgrimsresor
för resenärer till Mekka. I Hornborgs Skånska sjöfarten står berättat om sådana. Man började då
uppe i Pireus, fortsatte till Smyrna, Beyrut, Haifa
genom Suez-kanalen fram till hamnstaden Djidda,
där pilgrimerna steg iland för att till fots ta sig
fram till Mekka, en färd på två dagsresor. I Haifa
gjordes det uppehåll, så att de som så önskade
kunde göra en avstickare till Jerusalem. Ett brokigt och bullersamt liv utvecklades ombord på
August under dessa resor. För att kunna ta ombord så många som möjligt hade man gjort i ordning mellandäck. På akterdäck hade man ordnat
wc och bad.
Pilgrimerna förde ett högljutt liv, berättar en
matros A. Malmsjö, som var med på denna tiden.
De skulle sjunga och spela flera gånger i timmen.
Det blev ett väldigt oljud. Sedan pilgrimerna lämnat båten blev det ett oherrans arbete för besättningen att åter få den snygg. Resenärerna hade
förmågan att skräpa ner. Men i stort sett, ansåg
matrosen, var de här resorna med "levande" last
trevliga.
Vid något tillfälle fick Hans Johnsson under
denna fart vara med om en malör eller rättar()
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tragedi. En gång år 1895 hade han i Alexandria
fått ombord sju judefamiljer bestående av 32 medlemmar. De var alla utvisade från Ryssland. Nu
hade de tänkt sig att invandra till Frankrike. De
ägde emellertid ingenting. I Marseille nekades de
landgång av hamnmyndigheterna. De gjorde ett
försök att telegrafera till den rike bankiren Rotschild i Paris om hjälp och bistånd, men ingenting
hördes av. Till slut återstod inget annat än att
"August" måste föra dem tillbaka till Egypten.
För rederiets del innebar den tragiska affären att
man måste hålla resenärerna med kost och logi
en hel månad.
Hans J ohnsson kom att föra S/ S August till den
15 augusti 1897, då fartyget såldes. Han synes
därefter ha haft en kortare befälsfri period. Rederiaktiebolaget Helsingborg ger honom i uppdrag
att resa över till Cardiff för att besiktiga ångaren
Eldorado, som man står i begrepp att inköpa. Och
när detta uppdrag är fullgjort, får han ett liknande, att i West Hartlepool övervaka byggandet av
ångaren Emanuel, också rederiaktiebolaget Helsingborg, där N. C. Corfitzon och P. Olsson är de
ledande. Den 20 april 1897 hade det skrivits kontrakt om att bygga den, och den 8 januari 1898
löpte den av stapeln. Emanuel skulle enligt byggnadskontraktet få 2.600 tons lastdryghet. Den 13
april 1898 företog den med Hans J ohnsson på
bryggan sin provtur, och därefter, för att citera
Hans Johnssons dagböcker, "avgick den samma
dag till Burnt Island för att lasta kol till Stock-
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holm, varefter den gjorde lyckliga resor till Nordsjö- och Medelhavsham:nar ända tills i november
1899, då befälhavareplatsen överlämnades till kapten Norling."
S/ S Emanuel kom att
bli Hans J ohnssons sista
I
båt. Medan han för den, låter han tala om sig. I
tidningarna för den 27 juli 1899 kan vi läsa :
I tisdags inkom till Yarmouth hälsingborgsångaren Emanuel från Arkangel med den största
trälast som någonsin mottagits i Yarmouth. Det
var även under särdeles exceptionella förhållanden som Emanuel lyckades inkomma i hamnen.
Vattenståndet där under springtime brukar i allmänhet uppgå till 14 a 15 fot men till följd av
stark nordlig storm, som rasade och vilken orsakade högre v,a ttenstånd än vanligt, lyckades Emanuel, som på lasten låg 16 fot, att gå in. Emanuels
last uppgick till 977% standards, meddelas det.
Hans Johnssons vidare öden framgår av citat
ur hans dagböcker:
"Befälhavareplatsen överlämnades till kapten
Norling, som vikarierade i två månaders tid, varefter jag åter övertog- befälet och fortsatte till
våren 1904, då jag i anledning av sjukdom måste
lämna min befälhavareplats och emedan makan
Catarina Johnsson, född Corfitzon, den 17 april
1904 avlidit."
Därmed sättes det punkt för Hans Johnssons
sjömansbana. Den 25 juni år 1849 hade han mönstrat ut som kajutv.a kt på skeppet Tekla, våren 1904
nedlade han befälet på S/ S Emanuel, Det omspän118

ner en tidrymd av 55 år, och det synes ha varit
55 år, under vilka det varit praktiskt taget inga
landuppehåll. Hans J ohnsson var i full aktivitet
från den första till den sista båten. Han var dock
bara 65 år då han lade upp.
Hans Johnsson slog sig ner i Mölle. Han led av
astma de sista åren av sitt liv. Vid tiden omkring
sekelskiftet lät han bygga det stora stenhuset
Mölleläge nr 26. Man byggde på den tiden bara på
somrarna, och det synes, som om man höll på med
det flera år. Det blev klart för inflyttning strax
efter sekelskiftet. En ovanligt stor tomt tillhör
detta hus. Troligen har tillhörande mark varit
ännu större ; de gamle talar om "Store Johnssons
lycka", som skulle ha legat nedanför strandvägen.
Han ingick som styrelsemedlem i något rederi,
och på 1870- och 80-talen står han skriven som
ägare av skonerten Antilope.
Den 5 augusti 1909 slutade Hans J ohnsson sina
dagar. Och de följande dagarna inflöt i tidningarna långa nekrologer över honom. När jag på nyåret 1959 sedvanligt skulle göra en rapsodi över
vad som hände för 50 år sedan, alltså året 1909,
stötte jag på dessa eftermälen. Hans J ohnssons
livsöde fängslade mig, och under fördjupade efterforskningar lyckades jag få tillgång till en mängd
material om honom, bland annat hans dagboksanteckningar och diverse tidningsurklipp.
Hans Johnsson hade fem barn: Herman Emil,
född 18651 Hanna, född 1867, Johan Peter, född
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1869, Nils Alfred, född 1869, Hedvig Elvira, född
1871.
Emil Johnsson slog sig ner i Höganäs och blev
där en framträdande sjöfartsman. Han tog initiativ till åtta ångbåtsrederier och tre segelbåtsrederier, de senare för nya tre-mast-skonare.
Nils Alfred seglade in sina sjöexamina men lämnade därefter sjön och slog sig ner i Pretoria, SydAfrika. Under boerkriget gick han ut som frivillig
och stupade i slaget vid Scholtznek, SV om Kimberley, den 11 december 1899. Han hade dessförinnan deltagit i belägringen av Mafeking.
Av döttrarna gifte sig Hanna med skeppsredaren Nils Peter Swensson, Hälsingborg. De byggde
Sommarstugan i Mölle.
Hedvig Elvira gifte sig Eklund och bosatte sig
också i Hälsingborg.
De efterlevande behöll huset Mölle läge 26 en
tid men sålde det till källarmästare August Jönsson, som förvandlade det till pensionat. Vid pensionatrörelsens avveckling vid tiden för andr.a
världskriget såldes huset till Oscar Ny, som nu är
innehavare av det. Än i dag fångar de bastanta
pelarna på framsidan vår uppmärksamhet. Glasver.andan är ett minne från pensionattiden.
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JföRORD
Del !Il av Mölle-Kiillen yenom tiderna bygyer nästan
helt på otryckt rnaterial. Muntliya uppteclminyar intar
stor plats i den.
Till det rent historiska avsnittet, som omfattar tiden
.1721- .1749, har främst de yamla rn(i,ntalslänyderna fått
lämna bidrag; Linnes iakttag,e lscr fråln Kullabygden har
jag inte kuwnat förbigå i detta sammanhang.
Kapitkt " Ur Kiillabergets sagoflora/' innehåller alla
de sagor och säg1~er som jag hört och 1ipptecknat på Kull en jämte enstaka, som är hämtade iir litterature,n rn,en
iirspningliyen upptecknade i Kullen; tanken är att i måln
(W
förmåga räilda dem midan glömskan och ge ett
bidray till belysningen av de gamla kullabornas föreställningsv ärld. lntresswnt är konstatercindet att några av
sägnerna förekommer på wndni håll i Skåne, nåyon över
h ela, Norden och i norra Tyskland.
Material et t-ill av handlingen om Bökebolet är bl. a . hämtat från gamla mantctlslångder och jordeböcker , från
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Frcink Elfverson och lngci Hansson f Elfverson, alla i
Bölwbolet. De nämndci personerna har välvilligt låtit mig
ta del av deras gamla fmwiljeu.rkimder , för vilket jay
står i tac ksamlvetsskuld.
Ett ta,ck riläas ocl, så till Lä'lt[/manska kulturfonden
och Bn11nnby kommwnalfullmäkti y e som y enom att anslå
m edel bidragi t till tryckningen av denna bok.
Mölle och Stockholm i maj 1960
ANDERS W MöLLERYD

MöLLE-KlJLLF,N F,FT}--;R KARL XII:s KRIG

Endast långsamt återhämtar sig Mölle och de
andra fiskelägena i Kullabygden efter de hårda
påfrestningarna under Karl XII :s krig. Det är,
som om de hårda slag de fått under kriget, förlamat dem och kommit dem att stanna i växten.
En hel del invånare återvänder och tar på nytt
sina tomma hus i besittning, men många kullabor
förblir borta för alltid och åtskilliga stugor förblir
öde och manlösa år och årtionden framöver, ja
ända fram förbi mitten av seklet.
1721, året för freden i Nystad, stod det 17 fis .
karstugor öde och tomma i Mölle fiskeläge . Ar
1724, tre år efter freden, är det alltjämt elva ödehus i Mölle. Siffran innebär, att vart fjärde hus
ännu står folktomt. Det höga antalet ödeställda
hus så långt efter fredsslutet får tolkas så, att
döden tagit sina allvarliga skördar bland mölleborna. Hade det varit fråga om flykt, utrymning
eller inkallelse till krigstjänst borde man vid det
här laget ha hunnit återvända och på nytt hunnit
installera sig i sina bostäder.
Vi räknar till 56 stycken vuxna, mantalspliktiga möllebor å r 1724. Siffran är låg jämfört med
den som fram kom vid sekelskiftet 1600-1700, el-

ler i början av kriget. Som jämförelse kan nämnas, att år 1698 var det 82 mantalsskrivna i Mölle
fiskeläge; år 1709 - då vi noterat en topp i Mölles utveckling - inte mindre än 92 stycken. Enligt
äldre befolkningsstatistik utgjorde barnen i åldern
upp till 15 år ungefär en tredjedel av befolkningen och de överåriga ungefär sex procent. Så
räknat kommer vi fram till en folkmängd i Mölle
av drygt 150 personer, och i Brunnby socken av
drygt 700 under 1700-talets första år, det vill säga
under den tid innan ännu Poltava, pest och hungersnöd blivit kännbara begrepp för denna tids
kullabor. Och räknat på samma sätt kommer man
fram till att det varit knappt 100 möllebor år
1724. Siffran inrymmer barn, arbetsföra och åldringar.
Följande vuxna, skattepliktiga personer hade
sin bovist i Mölle fiskeläge år 1724 :
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Påhl Påhlsson
Anders Torsson
Anders Stenhög
Pär Pigg
Unge Brandt
Gunnar Andersson
Trued Mishelseson
öde
Tor Topplänta
öde
öde
Gudmund Berg

13. Pär Larssons hustru
14. Bengta Pärsdotter
15. Anders Pigg
16. öde
17. Bengt Möller
18. Påhl Andersson
19. Påhl Nillsson
20. Pär Larssson
21. Hällje Månsson
22. Nils Andersson
23. öde
24. Bengt Larsson

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Johan Berg
Jöns Pigg
öde
öde
Hällge Andersson
Lars Nillsson
Pär Andersson
Hans Ottesson
Pär Mårtensson
Anders Berggren

Måns Svensson
öde
öde
öde
Påhl Larsson
öde
Corfits Jöranssons
hustru
42. Petter Berg

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Tillsammans finns det vid denna tid 42 hus i
Mölleleije. Av dem står elva öde, det gör drygt
fjärdedelen. De 56 mantalsskrivna delar upp sig så
att det blir tolv fullständiga äktenskap, tolv ensamma män, fyra änkor, resten är hemmasöner,
döttrar eller ensamstående. Så nära kriget väntade man att finna fler änkor. Enligt förteckningen över mölleborna är det fler ensamstående
män än kvinnor. Möjligen kan det bero på att pesten skördat fler offer bland kvinnorna än bland
männen. Två möllebor är detta år antecknade som
tiggare och två som "utfattiga".
Uppställningen, som är hämtade från 1724 års
mantalslängd, har en mängd intressanta uppgifter
om de olika möllesläkterna och familjerna att bjuda. Det finns tre familjer Pig eller Pigg i Mölle ;
Pär på nr fyra, Anders på nr 15 och Jöns på nr
26. Släkten Brandt har en representant - Unge
Brandt på nr fem. Att familjeöverhuvudet fått
beteckningen "unge" innebär att man skilt honom
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från en äldre med samma namn. På nr tre bor
Anders Stenhög, ett vackert och ovanligt namn,
som vi antecknade redan på 1680-talet, men som
sedermera gått ut, fast ättlingar ännu lever i
Mölle, bl. a. på villa Stenhög.
Namnet Berg tillhör också de namn som gått
ut i Mölle. Vid denna tid fanns det dock tre familjer Berg där: Gudmund på nr tolv, Johan på
nr 25 och Petter på nr 42. Den sistnämnde är eller
har varit strandridare. Topplänta är ett annat
ovanligt namn som försvunnit ur Mölles hävder.
På nr 41 - nuvarande Hotell Kullaberg och f.d.
kolaffären - bor Corfits Jöranssons hustru. Uppgiften utsäger att Corfits är borta, förmodligen
död. En son är samtidigt skriven i huset, men
hans namn uppges inte. Några år längre fram i
tiden ska han överta hemmet och då får vi veta
vad han heter.
I mantalslängd från något år' förut angavs det,
att Anders Torsson på nr två, unge Brandt på nr
fem, Tor Topplänta på nr nio, Anders Pigg på nr
15, drängen Pär på nr 20, sonen Nils på nr 24
var enrollerade båtsmän.
Tillståndet i de övriga Kulla-fiskelägena är ungefär likartat med det i Mölle fiskeläge. I Arild
är det 48 hus och av dem står tio öde. Det är husen med numrena 1, 3, 4, 7, 9, 18, 23, 25, 28, 29.
Fiskeläget Viken förefaller ha fått synnerligen
allvarliga slag under det genomlidna kriget, slag
som synes ha haft en förödande verkan på fiskelägets befolkning. Här finns det 61 hus, men av
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dem står inte mindre än 27 eller 28 antecknade
som öde. Det är ju nära hälften - så långt efter
krigsslutet. Långt fram i tiden ska Viken komma
att uppvisa en nästan lika dyster befolkningsbild.
Tydligen är det pest och krig i förening som gastkramat Viken; männen här är i stor utsträckning uttagna till båtsmän. I Höganäs, än så länge
är det enbart fiskeläge, är det 16 hus, av dem är
tre uppförda som öde. På nr 16 bor ryttaren Holm.
Vad Brunnby socken i sin helhet angår, står det
inte att upptäcka mer än tre ödegårdar ute i
socknen. I sin helhet räknar Brunnby socken 407
vuxna, skattepliktiga invånare. Av dem är 154
män. Ar 1698 hade Brunnby haft 507 vuxna, det
är alltså fråga om en betydande kvarstående
å derlåtning av folkmängden . Siffran 407 placerar
Brunn by på andra plats bland Kulla-socknarna;
främst kommer Väsby med 425 vuxna invånare.
Hela Luggude härad räknar 4.950 och Hälsingborgs stad svarar för 586.
Av de rena jordbrukarbyarna inom Brunnby
socken synes Krapperups by vara den största med
13 gårdar. Därnäst kommer Bräcke och Smedstorp med vardera tolv. Sedan Fiellastorp och Rågåkra som båda har tio. Fiellastorp nr tio kallas
också Knebelen. Björkeröd kommer därnäst med
nio, följt av Stubbarp med åtta gårdar. Stubbarp
nr ett, den största gården i byn och möjligen också i socknen, bebos av ryttmästare Trägårdh. I
Möllehässle är det fem, i Skiettekärr och Flundrarp vardera fyra och i Elishult tre gårdar. Mölle
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by, Vattenmöllan och Brunnby kyrkby har vardera två hemman. I en av gårdarna vid Brunnby
kyrkby bor ryttaren Wessman. Pastorn heter Sinius. Det är egentligen förvånande att Brunnby
kyrkby är en av de minsta byarna inom socknen.
Man skulle ju ha väntat att kyrkan, prästgården,
ktockaregården, begravningsplatsen, dessa centrala inrättningar borde förlagts till ett befolkningscentrum. Man kan inte heller säga att kyrkan förlagts till socknens geografiska medelpunkt denna ligger någon kilometer närmare Kullens
fyr.
För att så undersöka de gårdar som ligger i
närheten av Mölle läge finner vi, enligt 1724 års
mantalsförteckning, att Bökebolet innehas av Nils
Andersson och att Trued Nillsson är "inhyses"
hos honom. Tydligen börjar Trued bli till åren och
därmed skröplig. Han har förmodligen blivit satt
på undantag. Kullagården innehar, enligt samma
källa, Anders Nillsson och på hans ägor bor fyrkarlen Lars. Yrkesbeteckningen ger till känna, att
Kullagården och skötseln av Kullens fyr hör samman på något sätt.
Giölleröd brukar Pär Påhlsson, Ryhuset har
Pär Månsson, något senare lämnar han torpet till
ryttaren Måns Pärsson, möjligen är det en son.
Biärekull är en gård eller kanske by, som numera
inte förekommer i ortsförteckningarna. Vid denna
tid fanns den och den enda familj som bodde här
tillhörde Bengt Jeppsson. Mölle by nr ett brukar
Jöns Larsson och nr två innehar Nils Larsson. På
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en av dessa gårdar, som förmodligen grundats innan Mölle fiskeläge, och som hade sin plats där
nu Järnvägsallen går fram i Mölle, bodde strandridaren Hammarell. Han kommer att följande år
flytta in i själva fiskeläget och där bosätta sig på
nr elva (nuvarande John Larssons) . I fortsättningen kommer han att bo där. Men han synes
inte lämna några ättlingar med sitt namn efter
sig i Mölle; det ovanliga familjenamnet går ut och
försvinner från Mölles horisont.

*
Vi förflyttar oss ett år fram i tiden och kommer till året 1725. Detta årtal kan sägas vara .ett
viktigt i Brunnby sockens historia. Då grundfaggs
nämligen ett nytt fiskeläge inom dess , sockengränser. Det är fråga om Ny 1 e je, . som ·längre
fram, i början av 1800-talet, ska ändra naml'l.et
till L e r h a m n.
Anledningen till att Nyleje ändrar sitt namn
är tydligen att det förväxlas med Ny;ll:an;i.n, ett
fiskeläge som grundas någon kilometer söderut
vid öresundskusten och .börjar växa upp ett halvsekel senare. Ännu år 1799 förekommer benämningarna Nyleje och Nyhamn bredvid varandra.
Innan namnändringen skett blir man lätt konfunderad vid genomgåendet av längderna för Brunnby socken vid slutet av 1700-talet.
Den förste invånaren, själva grundaren av Ny- .
leje, eller Lerhamn, vilket vi nu vill kalla det,
heter Nils Påhlsson. Vi får emellertid inte av
ll

längderna veta något personligt om honom undantagandes att han är gift, att hans hustru lever.
Inte heller får vi svar på frågorna varifrån han
kommer eller vilka bevekelsegrunder, som ligger
bakom hans beslut att där å stranden rakt nedanför Krapperups borg bygga sig en stuga och
där bosätta sig.
I fortsättningen kan det lilla fiskelägets utveck·
ling följas. Det växer mycket långsamt. Ar 1727
slår sig ytterligare en nybyggarfamilj ned här.
Nykomlingen heter Oluf Ottesson och är också
gift. Ar 1728 sker det en förändring i innehavet
av det första huset. Nils Påhlsson överlämnar sitt
hus till en man vid namn Nils Nilsson, möjligen
är det en son eftersom han har efternamnet Nilsson och den förre hette Nils i förnamn . Nils Nilsson lämnar redan efter ett års tid huset; den nye
innehavaren lyder under namnet Lars Andersson.
Det tredje och det fjarde huset i Lerhamn
byggs i början på 1740-talet. Ar 1745 heter de
fyra nybyggarfamiljerna i Lerhamn :
1.
2.
3.
4.

Anders Larsson
Anders Jönsson
Lars Andersson
Anders Eriksson.

Vad tillståndet ute i socknen beträffar konstateras under året 1725 en lättare nedgång i befolkningssiffran. Denna stannar vid 397 mantalspliktiga. Därav är 169 män. Mölleleije sackar också
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något och antalet skattepliktiga stannar vid 45.
Strandridaren Hammarell har flyttat in och bosatt sig på nr elva.
Går vi över till Möllehässle och stannar där vid
nr fyra finner vi en innehavare med det ovanliga
namnet Påhl Tambour. Det är en av de enrollerade båtsmännen från Karl XII :s krig - som han
av allt att döma deltagit i. Namnet betyder trumma, tydligen har han varit trumslagare. Ättlingar
till honom ska längre fram slå sig ner i Nyhamn
och här göra uppmärksammade insatser.

Mellan åren 1725 och 1728 inträffar en tydlig
förbättring i Mölles befolkningsläge. Antalet ödestående hus minskar till sex samtidigt som befolkningen ökar till 62 vuxna, skattepliktiga personer.
Till dessa 62 kommer fem vuxna som av olika
skäl - hög ålder, fattigdom eller sjukdom - är
fritagna från skatt. Inflyttning och frisk tillväxt
av familjerna ligger bakom ökningen.
En uppställning av 1728 års möllebor har följande utseende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pär Påhlsson
8.
Marina Andersdotter 9.
Anders Andersson 10.
Pär Pigg
11.
Unge Brandt
Gunnar Andersson 12.
Trued Michelsson
13.

öde

Tor Topplänta
Hans Modigs hustru
Strandridare
Hammarell
Gudmund Berg
Pär Larssons hustru
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Anden~ Jonsson
Anders Pigg
Boel Andersdotter
Bengt Möller
Påhl Andersson
Pär Påhlsson
Pär Larsson
Hellje Mauritsson
Nils Andersson
öde
Nils Larsson
Lars Andersson
Jöns Pigg
öde
Johan Berg
Jöns Larsson

30. Lars Pärsson
31. Bengt Pärsson
32. Hans Ottessons
hustru
33. Pär Mårtensson
34. Lars Larsson
35. Mäns Sånesson
36. Anders Mårtensson
37. öde
38. öde
39. Pål Larsson
40. öde
41. Hans Corfitsson,
mor
42. Petter Berg

Antalet hus i Mölle leije är fortfarande 42. Av
dem står sex öde, det gör vart sjunde. En del förändringar har skett bland mölleborna. Anders
Berggren på nr 34 är borta. Strandridare Hammaren har slagit sig ned på nr elva, detta hus stod
förut öde. På nr tre stod förut namnet Stenhög,
det är nu borta och ersatt med det betydligt svårföljbarare "Andersson". Förändringen innebär,
att man. strukit Stenhög och återgått till vanligt
son-namn. På nr tio förekommer namnet Modig,
det är också ett namn som ska komma att försvinna från Mölle, det rör sig om en av de enrollerade båtsmännen, som deltagit i Karl XII:s krig.
Det är alltjämt tre familjer Pigg eller Pig på
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Mölle: Pär på nr fyra, Anders på nr 15 och Jöns
på nr 26. Namnet Corfits Jöransson som varit
knutet till nr 41 är nu borta. En son vid namn
Hans Corfitsson har övertagit huset. Hans moder
bor hos honom. Men namnet på henne uppges inte.
över denne Hans Corfitsson finns det på Brunnby ·
kyrkogård en gravsten - en av de äldsta l?-~
denna begravningsplats - den ligger på markeri
just vid ingången till sakristian och texten på
den lyder:
DENNA S'T EN OCH GRAV
TILLHöRER
SKEPPAREN
HANS CORVITSSON
SOM DöDDE 1788
UTI DESS 83 ARS ALDER
En enkel subtraktion ger vid handen, att Hans
Corfitsson föddes år 1705. Och detta är rimligt,,
fadern Corfus Jöransson flyttade in till Mölle leije
under ett av 1700-talets första år och byggde sig
där huset nr 41. Äldsta sonen har fötts strax
efter. Hans Corfitsson är skeppare. Titeln får anses betyda, att han för egen båt, att han äger ett
fartyg med vilket han idkar fraktfart. Och härav
kan man dra slutsatsen, att mölleborna redan på
1700-talet, kanske redan vid mitten av århundradet, sysslade med fraktfart.
Hans Corfitssons namn påträffas i ett annat
sjöfartssammanhang lite längre fram. Av någon
anledning, troligen efter någon ombyggnad av
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Kulla fyrtorn eller möjligen i samband med anmärkningar mot fyrningen, låter man åren 1758,
1759, 1760 göra en del undersökningar om Kulla
fyrs lyskraft och lysvidd. Härvid får fyra välkända
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D en förmodligen äldsta gravstenen på Brnnnby Tcyrkoyård, rest över en son till Corfitzon-släkt,e ns stamfader i
Mölle. Titeln skeppare talar för utt niöllebornci redan på
1700-talet bedr ev frakt/art 111.,ed egnu furtyy .

möllebor uttala sig. De intygar att Kulla fyr varit i behörig ordning tänd. Att den vid vissa tillfällen inte varit synlig kan ha berott på dimma.
De intygar vidare, att när det kommit otjänlig
stenkol till Mölle för vidare transport till Kulla
fyr har denna fått bli kvarliggande. (Det är bland
andra innehavaren av Bökebolet som ska svara
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för uppforslingen av stenkolet.) Den 29 april
1760 underskriver de fyra mölleborna en rapport
om denna undersökning. Som första namn står
Hans Korfutsson. De övriga tre heter Bengt Andersson, Jon Andersson och Nils Andersson. Att
Hans Corfitsson kommit med får tydas så att han
är en förgrundsfigur och att hans ord väger
tungt . . .
I Arild har det också skett en tydlig återhämtning fram till året 1728. Det finns alltjämt 48
hus, men av dem står nu bara nio öde, och det
bor här 57 vuxna, skattepliktiga, vartill kommer
sex personer som av olika anledningar är fritagna
från skatt. Arild ligger alltså i hälarna på Mölle,
rentav hotar att gå om. Detta års mantalslängd
är underskriven av bland andra ett par män från
Arildsläge och deras bomärken är med här.
Men ifråga om befolkningen i sin helhet i
Brunnby socken synes en stagnation ha inträtt.
Det räknas bara 397 invånare här, vuxna, av dem
157 män.
Det kan ha sitt intresse att se vad de hette som
bodde i ett par av socknens byar. I Smedstorp
hette innehavaren av gården
nr 1.
3.
5.
7.
9.

Anders Svänsson
Oluf Månsson
Anders Nilsson
Pål Jonsson
Ryttare Järnberg

nr. 2.
4.
6.
8.
10.

Jöns Olsson
Jon Pålsson
Hans Månsson
Lars Pärsson
Nils Olsson
17

Pä nr 10 bodde ucksa ryttare Wässmans hustru.
I B'lundrarp hette gårdsinnehavarna:
J. Mans Jonsson
3. Hans Svensson
5. Pär Nilsson

2. Oluf Pärssun
4. Päl Åkesson

I Himmelstorp fanns det tva gärdar och inneha varna av dem hette :
Hans Nilsson och Gunnar Mauritssun.
1 fiskeläget Viken är det 61 hus och av dem står
ännu på sjunde fredsåret fortfarande 20 öde och
tomma. Siffrorna utsäger, att Viken måste ha
drabbats utomordentligt hårt av Karl XII:s krig.
Domsten. har också en lång och mödosam återhämtning : av de 22 hus som är tillfinnandes här
är inte mindre än tolv antecknade som öde. I Höganäs är situationen bättre, av fiskelägets 16 hus
star bara tvä utan folk. Befolkningssiffran i Väsby socken har också. liksom i Brunnby, visat nedatgä.ende tendens under åren 1724-28 och vid
mantalsskrivningen det sistnämnda året fanns här
376 vuxna, skattepliktiga. I J onstorp var det vid
samma tillfälle 168, Farhult 118, i Hälsingborg
544 och i hela Luggude härad 3.800. Och till slut
ä. året 1728, om vi granskar förteckningen över
jonstorpsborna, finner vi där under J onstorp nr
tre ryttaren Elfver Gröning, stamfader för släkten Elfverson .
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En lång räcka mantalslängder frän de följande
ären är förstörda. Vi gör ett hopp fram i tiden
och landar i året 1742. Detta år stod landet under
hattarnas ledning mitt uppe i ett krig med Ryssland. Mölle räknar ännu, 21 år efter det stora nordiska kriget, bara 42 hus och av dem står alltjämt sju öde. Någon nybyggnadsverksamhet synes inte ha skett sedan början av 1700-talet. I
Arild är det samma historia. Här har man stannat på 48 hus, det antal man hade i början på
seklet, och av dem är nu sju stycken antecknade
som öde och tomma.
Under dessa 14 år sedan 1728 har det skett en
hel del förändringar i Mölle leije. En tydlig generationsväxling har ägt rum. Av allt att döma har
söner övertagit husen med numren 3, 9, 10, 18, 22,
29, 30, 31, 39. Släkten Corfitsson har expanderat
och det är nu två familjer med detta namn : Hans
på nr 41, föräldrahemmet, och Jöns Corfitsson
pä nr sju. Tydligen är de bröder. Från dessa två
hus kommer det med tiden att utgå en hel rad
Corfitsson-familjer.
Släkten Pig eller Pigg hävdar sig väl och det
är året 1742 liksom förut tre familjer med detta
namn: Pär på nr fyra, Anders på nr 15, Gudmun
på nr 38. På nr 26 som förut har varit ett av
denna släkts stamhemman bor nu änkan Elna. Vi
skulle förmoda, att hon tillhör och håller huset
för släkten Pigg. Gudmun är son till Joen Pärsson Pigg. Släkten Pig eller Pigg har alltså "erövrat" ytterligare ett av husen i Mölle.

Mantalslängden för år 1742 lämnar besked om
vad de familjeöverhuvud hette som hade sin varelse i Mölle läge detta år :
22. Anders Nils son
1. Jon Andersson
23. Nils Giödmarsson
2. öde
24.
Nils Larsson
3. Bengt Andersson
25. öde
4. Pä:r Pigg
5. Maurits Andersson 26. Änkan Ellna
6. Gunnar Andersson 27. Anders Mårtensson
28. Sven Andersson
i. Jöns Corfitsson
29. Anders Jönsson
8. öde
9. Bengt Torsson
30. Pär Larsson
10. Jöns Modig
31. Bengt Bengtsson
11. Oluf Pärsson
32. Hans Ottesson
12. Gudmun Berg
33. Pär Mårtensson
13. Pär Larsson
34. Bengt Larsson
14 .. Anders Jonsson
35. öde
15. Anders Pigg
36. öde
16. Jon Svensson
37. öde
17. Sven Pålsson
38. Gudmun Pigg
30v, Anders Pålsson
18. Anders Pålsson
19. Pär Pålsson
40. öde
20. Päl Larsson
41. Hans Corfitsson
21. Hällje Mauritsson
42. Petter Berg
En nedräkning ger vid handen att det är 69
vuxna invånare i Mölle läge detta år. Inslaget av
ödehus är påfallande. Och anhopningen av ödehus
kring nr 36 är markant. Dessa hus ligger inte i
klump utan är belägna i olika väderstreck i byn:
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Nr 38 där nu en ny familj Pigg sätter sig fast, ligger -vid torget i Mölle, och det kommer att bli ett
av Pykssläktens varaktiga stamhemman. Det anses vara från detta den berömda sångerskan
Louise Pyk utgick. Än i dag är denna lägenhet i
besittning av släkten Pyk.
Brunnby socken räknar 437 vuxna invånare.
Väsby är en aning folkrikare och når siffran 449.
Prästen i Brunnby heter Sinius. Innehavaren av
Krapperup heter Capitain von Kochen. Bräcke väderkvarn har Ola Möllare och Vattenmöllan där
mellan Mölle och Lerhamn svarar Nills Andersson
för. På Gylleröd har det kommit nytt folk; familjefadern där heter Oluf Jönsson. I Nyleje är det
två hus, i det äldre av dem bor Anders Larsson
medan det andra står öde.
Rågåkra heter en av de största jordbrukarbyarna i Brunnby socken och byamännen heter här
år 1742 enligt mantalslängden :
1. Oluf Nilsson
2. Erik Andersson
3. Jöns ?
4. Jöns Jönsson
5. Pähr Åkesson
6. Maurits och Hans

7. J oen Trullsson
8. Jacob Jacobsson
9. Obefintligt
10.
"
11. Hans Petter Ljunglås
12. Svän Eskilsson

En blick på Höganäs fiskeläge säge1·, att orten
återhämtat sig: alla dess 16 hus är nu bebodda.
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Sommaren 1749 besöker Carl von Linne våra
bygder. Resan, som förrättas på "höga överhetens
befallning" startade den 29 april 1749 i Uppsala.
Den 17 maj passerades gränsen mot Skåne. Den
9 juli nåddes Hälsingborg och efter ett par dagars
vistelse här fortsatte den berömde resenären den
12 juli mot Viken och Kullen.
Han noterar att man stampar orm vid kusten.
Männen vadar ut i vattnet och har ett ämbar släpande efter sig.
På kvällen den 13 juli når han Vikens fiskeläge,
som ligger vid en liten havsvik och är en stor by
anlagd av fiskare. över ingångarna till husen har
man spikat upp sirater eller bildhuggerier som
härstammar från skeppsbrott. I Viken måste
Linne hålla karantän till andra dagen, berättar
han, i brist på hästar, såsom utom landsväg
stadde hos ett folk som voro själva så litet vana.
att resa till lands, som mycket till sjöss.
Den 14 juli lämnade han Viken. Här återges
med hans egna ord vad han ser och hör:
"Resan från Wigen till Lyktan eller yttersta
udden av Kullen över en besvärlig åkeväg jämte
stranden, utom ordinär landsväg och gästgivargårdar. Landet mellan Wigen och Kullen var slätt
med flygsandsbotten, som överväxtes med ljung
och kråkris. Kråkriset gjorde tuvor i lösa flygsanden, i så måtto, att riset hölt sanden kvar, och
därigenom själv fortare växte.
Linum växer på intet ställe i Sverige mer än
här.
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· Svinabäck. Här var den starkaste flygsanden
uppdriven såsom de högste snödrivor.
Svina-bogarna, ett så fäxligt som för de sjöfarande namnkunnigt grund, ligger utanför Svinabäck, där den myckna flygsanden uppkastas
och uppvräkes ifrån havet. På denna redden vid
Svinabogarna och Domsten emellan Wigen och
Kullen, stranda och olyckas de mesta skepp, varav jämväl idag sågos många vrak.
Blåtåtelen vars halm var en aln lång utan led
samlades av bönderna och brukades till pip-rensare.
Höjanäs, ett stort fiskeläge, med den förnämRta
hamnen, där mycken fisk fångas.
Fiskeredskapen på Höjanäs voro följande :
Hummer och taskegarn, kolje och flundregarn,
slätte och torskegarn, planke och sillagarn, näringar <;)C'h rödspottegarn, med vilka åtskilliga
slags fisk fångades, såsom längor, wakrar, räckor,
laxöringar m. fl., ålaruskor och torskkrokar.
Sillgarnen voro bundna av fin lintråd, varje
maska så stor att två fingrar kunde inträngas.
Bredden av garnet var 84 maskor. Tenneln var
tjock som en skrivpenna, vid manserepet fästad,
vilket var tjockt som en tum. De påbundne flårna
av poppel-pilsbark voro fästade med kvarts långa
hankar, som sutto 1;~ aln från varandra. Vid nedersta tenneln voro stenarna fästade 11;~ aln från
varandra.
Koljegarnen voro bundna av ganska fin tråd,
')
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hade 30 maskor i bredd, vardera maskan så stor
att fyra fingrar kunde rymmas däri.
Krokar med orm fånga torsk, koljor, flundror
och ibland ål.
Poppelpilsbark brukas av fiskarna till flår på
deras garn.
Sädesbärgningen begyntes idag, då Larsmässorågen först mejades vid Krapperup. Säden sattes
på åkern i långa travar åt norr och söder, för att
solen skulle skina på båda sidor. 24 neckar sattes
på vardera sidan mot varandra.
Krapperup , capitain von Kocken tillhörigt, låg
söder om Kullen. Huset grundmurat omgiver gården på tre sidor och förmenas vara 200 år gammalt. Ett åttakantigt murat torn stod vid södra
hörnet och ett dylikt på änden av södra flygeln.
Gården var omgiven av en djup grav.
Trädgården på Krapperup innehöll 300 st. fruktträd, lavendel och vita liljor. Lök såddes här rätt
mycket, den fiskarna behövte till sin färska fisk.
Potatis växte här mycket väl, men beklagades
här liksom på andra ställen att folket icke gärna
ville äta rötterna. Folket var nog pickhågat att
sätta denna växt, men hade däremot, att den
fordrade en god jord, där alltid god säd växer,
och att den ej tålde minsta köld, ty på en enda
frostnatt fördärvades stjälken. Man bör även höra
dem som lidit missväxt om icke roten smakar
dem bättre, då den friar från hungersnöd och död.
Brännvin brändes av den omogna frukten, som
nedblåste i otid i augusti månad och legat tills
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den först begynte ruttna, härtill lades jäst, då
den gav ett gott brännvin.
Gödslen blandades med tång uti en hög och
brann tillsammans.
Hälsokälla kallades en källa utan mineral och
utan avlopp, som låg SV om gården på höga fältet. Folket hade ifrån urminnes tider för sed att
komma hit midsommars afton och dricka vattnet
för allehanda krämpor, då de kastade penningar
uti källan. Men numera sedan källan var upplagad
lades de i en bredvidstående fattigbössa.
Svinen vid fiskelägena gödde sig av fiskhuvuden varav fläsket fick en obehaglig smak.
Fåren som fiskarna äga gå ute med getterna
hela vintern.
Sännor finns på södra sidan av Kullen under
havsvattnet och säljes till 4 daler och 16 ör.e sm
hundradet, eljest äro sännornas läge i berget näst
över stenkolen.
Ollonborrar äta bladen på ek, appel och körsbärsträden.
Kullen består av en lång bergskedja med
många rätt höga berg och klippor och sträcker sig
högst en mil åt väster, där den pekar ut i Västerhavet med sina skallotta berg.
Hågen kallas det högsta berget av Kullen, det
är landkänning för de sjöfarande. Förrän regn
skall komma, synes kring Kullen en dimma,
varav folket säger, att Kullakäringen brygger
åt sig.
Fyren eller Lyktan står på den västra höjden
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av Kulla-udden för att lysa om nätterna till de
sjöfarandes tjänst. Denna uppmurades nu med
fast mur till en hög rundel av 15 alnars"höjd, för
att elden ovanpå måtte lysa längre, och inunder
bevarades stenkolen.
Linne besöker så grottan nedanför. Ett alns
brett rödaktigt och rent spatstreck stryker genom
berget, där en stoll eller grotta är i berget uthuggen horisontalt av 12 alnars längd, 6 alnars höjd,
1 % alns bredd med nästan perpendikulära väggar.
Denna grotta kallas Silvpickarehålet, vilken
skall ha blivit driven i de danskas tid i mening
att här få silver, vartill dock ingen anledning
gives. Cochlearia växte i väggarna av grottan.
Kullagård ett enstaka rusthåll låg nästan en
halv kvart öster om fyren, vilken var omgiven i
öster, söder och väster av de skalliga fjällika
kullabergen, inom vilka en vacker och ren bokskog på alla sidor instängde åker och äng med
gården, som låg öppen på norra sidan åt havet
och täcktes allenast av bokskogen. Således var
här en av de artigaste situationer som upptänkas
kunde och folkets beskedelighet svarade emot
denna behagliga ort.
Domhög var på Himmelstorps bärg ibland Kullaberg, vilken består av en hop stenar ställda i
ring och en mitt uti.
Fiskelägen, Mölle-Läje och Arills-Läje, ligga på
ömse sidor om Kullen, där den skjuter ut i havet,
av vilka Mölle-Läje ligger söder om Kullen och
består av 40 rökar; Arills-Läje som ligger på
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norra sidan har också 40 rökar eller fiskare, och
fångar merendels mera fisk än Mölle-Läje. Vid
dessa båda fisklägen, som höra under Krapperup
fångas den myckna fisken vid Kullen. En gammal
saga är, att en styvfader, som haft tvenne styvbarn, Arill och Thora, satte dem bägge på ett
skepp med stenkol och sände dem till sjöss med
befallning till skepparen att itända kolen och
rädda sig själv, varigenom skeppet kom i låga.
Barnen, som kastade sig i sjön, skulle ha blivit
vräkta till lands, varefter allmogen har ännu en
gammal visa.
Juli 15
Fiskar fångas här uti bägge fiskelägena vid
Kullen av ganska många slag, att en curieux här
på orten kunde dagligen få hela året nya rön, ty
utom de allmänna fiskarna komma ofta sådana
strykande förbi som man eljest i hela sin livstid
icke får se. Hr capitain v Kocken gav befallning
i aftons att en fisk av varje slag som i natt fångades skulle föras om morgonen till mig, varav
jag fick tillfälle att beskriva följande :
Kulla-sillen är ibland all svensk sill räknad för
den fetaste och bästa. Här hålles den rnedelmåttliga, som varken är rätt stor eller liten att vaf'a
den förnämsta. På en fjärding av de medelmåttiga
gå 4-5 valar, var val är 80 sillar. Denna sillen
kommer en månad efter midsommar och varar
till efter Michaelis. Den fångade sillen rensas,
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sköljes, lägges i saltlake eller saltas. Däruti ligger den en natt, upptages sedan och avstrykes
med handen: samt insaltas uti fjärding . .Sillen, som
fångas mellan Wigen och Kullen och därför kallas Kullasill, säljes över hela Götaland. Folk kommer hit från fjärran orter för att avhämta den.
Koljor fångades i natt till den myckenhet att
1.400 föllo på en enda persons lott.
Fjärsing. Fiskarena voro oändligt rädda för
denna fisken och hanterade den med en aktsamhet
som om de haft en huggorm. De påstodo att icke
bara ryggfenan med sina fem taggar utan även
att taggarna på huvudet stack giftiga stygn. Vi
hade här tillfälle att tala med dem, som av denna
fisk oförvarandes blivit stuckna då de upptagit
näten. Då vi påstodo att taggarna endast måste
skada som spetsiga nålar och icke som giftiga,
försäkrade de heligt att deras experience med 1/:.!
års pina övertygat dem att styngen voro giftiga
som ormstyng.
Han räknar så upp namnen på de fisksorter
som fångats denna dag:
Ulka - vittling - · slättvar - skrobba - gnoding - hå - åhl - hafspadda - maja - käyserhummer - krypkung - taska - sepia - borre
- brännvabel - asterias.
Alen kommer vid Michelsmässo när, fångas
tre när som närmast följa varandra men inte
nyet, ty det är ljust.
Havspaddan var en ny fisk för vår svenska
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fauna. Den var tjock som en karl, två alnar Jäng
och utan fjäll.
Maja var en rar hummer här på orten.
Borre fångades här allmänt och ofta så stor
som barnhuvud med brandgula taggar.
Brännvabel - då den,na fäst sig på näten torkar den i solen till ett mjöl. Då fiskarena skulle
taga ner näten nöso de som av prust-rot.
Han berättar om resan från Krapperup:
Resan från Krapperup till Vegeholm var god
åkväg men utan gästgivargård. Vägen strök i ostnord-ost over en steril och bar betesmark till Jonstorp. Såningstiden var här på orten för korn Urbans dag eller den 25 maj till den 28 :e.
Sandflisa, en stenart bröts vid Svanshall och
användes till spisar och skorstenar. Stenen fuktade sig mot våtväder men genom att låta den
ligga ute i bara luften ett helt år utsköljdes dess
salt av regnskurarna.
Görse-källan som begynnar vid Brunby kyrka,
löper i sydost och faller i havet vid Tunneberga
bro efter en mils lopp.
Vid Farhults södra kyrkomursport stodo ett
par uppresta stenar; två alnar höga och två alnar
från varandra och en flisa liggande mellan dem.
Ett sladder är ännu kvar om dessa stenar, att en
präst här skulle fordom varit, som alltid brukat i
kyrkan läsa över sin predikan in till sena natten
och att prästens hustru som detta misshagade,
sänt en dräng överhöljd med ett lakan för att
skrämma prästen vid hemgången. Prästen befallde
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drängen att säga vem han var men fick ej svar
och befallde drängen att sjunka först till knäna,
sedan till naveln, sen till livet, sist till armarna,
då drängen änteligen ropat, men då sade prästen
det var för sent, varefter han sjunkit ned dessa stenar hade blivit resta till åminnelse av ett
sådant under . . .
I sin redogörelse av sin skånska resa anslår
Linne 17 sidor åt Kullen och det är en levande
bild av våra bygder året 1749 han förmedlar. Åtskilligt känner vi igen. Silvergrottan där vid fyren
fanns under hans besök, likaså domarringarna
vid Haga. Dock uppger Linne, att det står en sten
mitt i domarringen - den finns inte nu. Bokskogen kring Kullagården stod då som nu tät och
vacker och gav upphov till en "artig situation".
Och beträffande fisket gäller än att ålfisket
börjar efter Mikael och pågår under tre mån-mörker. Och att fjärsingen, eller gnodingen, som den
också kallas, har mycket giftiga taggar som man
är mycket rädd för, gäller än i dag. Alltjämt giltiga är också Linnes iakttagelser om brännevabeln
eller maneten. Att den kan torka in i näten och
sedan ge upphov till nysningar, är ett obehag som
de som arbetar med de torra näten nogsamt får
erfara.
Samtidigt har det skett en rad förändringar i
Kullen sedan Linnes besök. Han uppger att Kullaberg bestod av skallotta berg. Det håller inte
streck längre. Upprepade planteringar och ett om30

tänksamt naturskydd har gjort berget ludet av
skog.
Vid Svinabäck ser Linne en hel del vrak eller
rester efter sådana, en iakttagelse som ger vid
handen, att sjöfarten är livlig och att många fartyg strandar här. Sedan dess har strandningarna
praktiskt taget upphört och detta får bl. a. tillskrivas fyrskeppet som lagts ut här. Kullens fyr
bestod vid denna tid av ett 15 alnar högt torn
med platt tak på vilket man eldade med stenkol,
som förvarades undertill. Hälsokällan vid Bräcke
är helt borta, likaså de åtta-kantiga tornen vid
Krapperups borg. Stenen från dem lär ha använts,
när man byggde den gård som nu är Hotell Arild.
Sedvänjor och tänkande har på en del punkter
förändrats sedan Linnes tid. Numera brygger
man inte brännvin på fallfrukt. Och inställningen
till potatisen har radikalt ändrats. Vid tiden för
besöket var man i orten ganska skeptisk mot den,
åt den inte gärna, utan tog till den först när allt
annat tröt. I våra dagar är den en av kullabornas
främta inkomstkällor. Och den räknas som en
verklig delikatess.
Först och sist konstaterar man att fisket på
Linnes tid var oändligt mycket rikare. Koljan, som
numera är så gott som försvunnen, fångades i sådan myckenhet att 1.400 stycken kom på en enda
mans lott. Havspaddan är ett djur som vi inte ser
till nu; att döma av uppgifterna måste den ha varit stor - tjock som en karl, två alnar lång. och
utan fjäll. Kullasillen hade då som nu gott .rykte,
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men i .våra dagar· fångas det inte så mycket att
det kan bli export över hela Götaland. Sillgarnen
var då bundna av lintråd, sedermera har man
övergått till bomull och nu prövas syntetiska
fibrer.
Carl von Linne uppger att Mölle och Arild är
lika stora fiskelägen, men att det fångas något
mera fisk i Arild än i Mölle. Båda fiskelägena
räknade enligt Linne 40 rökar och hans uppgifter sammanfaller nästan exakt med vad de
officiella handlingarna från denna tid berättar.
Mölle hade enligt mantalslängden för år 1749
42 hus och_ av dem stod två öde. Arild hade enligt
samma källa 48 hus och av dem stod sju öde.
Det räknas 79 vuxna, skattande i Mölle leije vid
denna tid. Byfogden hette Helge Andersson, men
han bodde inte i själva fiskeläget utan i gården
Mölle by nr ett. Det var alltså han som fullgjorde ordern från Krapperups borg och captain
von Kocken att på morgonen den 15 juli 1749 ta
undan en fisk av varje slag och att sedan i s. k.
"fiskaäcka" skicka någon till borgen med dem så
att vetenskapsmannen kunde examinera dem. Byfogden i Arild, som hade motsvarande uppgift
från norra sidan av berget, hette Anders Persson.
Hans bomärke har form av ett stort P med ett
streck på stapeln.
De möllebor, som tog emot och var med och
såg på när Linne undersökte fiskredskap och förhörde sig om fisket, hette:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

J oen Andersson
Anders Nilsson
Bengt Andersson
Per Pigg, Sven, Joen
Maurits Andersson
Änkan Kiersti, son
Lars
Jöns Corfitsson
Gudmun Jönsson
Bengt Torsson
Jöns Modig
Oluf Persson
Gudmun Berg
Per Larsson
Anders J oensson
J oen Andersson +
Anders Pigg
Per Hansson
Sven Påhlsson
Anders Påhlsson
Per Påhlsson
Per Hansson
Helge Mauritsson

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Anders Nilsson
Nils Giöldmarsson
Nils Larsson
öde
Anders Jönsson
Anders Mårtensson
Sven Andersson
Sven Gudmunsson
Per Larsson
Bengt Bengtsson
Hans Ottosson
Per Mårtensson
Bengt Larsson
öde
Maurits Bengtsson
Sven Gustafsson
Gudmun Pigg
Anders Påhlsson
Jöns Andersson
Hans Corfitsson
Petter Berg,
dotter Ingeborg.

Summa 42 hus därav två öde. 79 vuxna, mantalsskrivna bor i Mölle fiskeläge.
När så Linne åkte ut till fyren var det fyrkarlen
Sven Nilsson som i sällskap med innehavaren av
Kullagården Nils Nilsson visade den vetgirige vetenskapsmannen fyranläggningen, vägen ner till
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Silvergrottan och de vackra, eller som Linne säger
"artiga situationerna" vid Kullagården. Tydligen
blev resenären inbjuden och trakterad av Kullabonden, Linne talar om gästfrihet, han var kanske
den förste turisten på Kullaberg.
I Linnes anteckningar om Kullen intar växtligheten stor plats. Ett närmare studium av denna
del bör ge den botaniskt intresserade mycket material; i dessa kommentarer har det bara gjorts
antydningar om det rika botaniska stoffet.
Under besöket i Brunnby socken nämner Linne
ingenting om fiskeläget Nyleje (Lerhamn). Anledningen är väl att det är så litet och att det ligger
ett stycke från landsvägen. Det finns bara fyra
J::tus här.
Han nämner inte heller någonting om stenbrytningsarbete på Bökebolet. Hade sådant försiggått
hade han med sin briljanta iakttagelseförmåga
säkert stannat till vid det, iakttagit det och berättat om det.
När så Carl von Linne den 15 juli lämnar Kullen
med kurs på Vegeholm och i Jonstorp och Farhult
gör uppehåll för att titta på kyrkorna, stenbrott
mm är kanske gamle ryttaren Elfver Gröning med
och hälsar honom välkommen och tittar på han bor nämligen på J onstorp nr tre . . .
För att återgå till förteckning över Mölle-borna
av år 1749 så finner vi, att Mölleläge nu är praktiskt taget fullbefolkat igen. Bara två stugor står
öde, nr 25 och 35.
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Det är två familjer Corfitsson, Jöns på nr sju
och Hans på nr 41. Namnet Pigg är knutet till tre
hus, men av allt att döma är också innehavaren
av Mölle nr 26 av Pigg-släktet. Familjefadern där
hette förut Jöns Pigg och tydligen är det en son
som nu står för huset. På nr tre, där förut Anders Andersson Stenhög bott bor nu Bengt And-ersson, förmodligen en son.
Son-namnen dominerar övertygande i detta års
mantalsskrivning och det gör det svårare att följa
släkternas och generationernas marsch genom tiden. Liksom när vi började denna krönika på
1680-talet är pojknamnen Anders, Per, Bengt,
Nils, Lars och Påhl de vanligaste. Anders har 14,
Per åtta, Bengt fem förekomster.
En del ovanligare namn bryter av och mycket
talar för att det rör sig om utsocknes inflyttade.
Det kan vara Helge Mauritsson (nr 21), Nils Giödmarsson (nr 23), Maurits Bengtsson (nr 36). Gudmun är också ett namn som bryter av, det är känt
att det var vanligt förr i Jonstorps socken. Bärarna av det kanske har påbrå därifrån.
Helhetsomdömet av Kullen är att befolkningstalet är på väg uppåt. I hela Brunnby socken
räknas 531 vuxna skattande invånare, det är den
högsta siffran hitintills. I Höganäs är alla de 16
husen bebodda. Det är egentligen bara Viken som
ligger efter; av dess 61 hus är inte mindre än 21
alltjämt antecknade som öde. Ganska många av
männen i Viken är antecknade som enrollerade
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båtsmän och mycket talar för att man här haft
känningar av det krig, som i början av 1740-talet
fördes mot Ryssland.
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BöKEBOLET
Rnsthållshemmanet som blev en viktig del av
Mölle municipalsamhälle

När Mölle - genom ett kungligt brev den 18
oktober 1907 - blev municipalsamhälle, ingick
B ö k e b o 1 e t som en betydande del i den nya
samhällsbildningen. Av de 99,44 hektar, som det
nya municipalsamhället omfattade, upptog Bökebolet 24,42 hektar. Och av de 637 nyblivna municipalsamhällesinvånarna var 152 bosatta inom
Bökebolets rå och rör.
Numera har Bökebolet, som omfattar den norra,
mera backiga och natursköna delen av municipalsamhället, så smält samman med Mölle, att man
inte längre räknar det som en särskild enhet. Det
var annorlunda förr; vid bystämmor med Mölle
by brukade man anteckna i protokollen, att det
var byamän från Mölle fiskeläge och Bökebolet
som kommit tillstädes, och vid val av funktionärer var man noga med att rättvist fördela dem
mellan de båda bosättningsområdena och att ange
deras hemorter.
Få gårdar har en så väl dokumenterad historia
som Bökebolet. Med hjälp av officiella urkunder
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och akter kan vi följa dess öden tämligen tydligt
ända bort till den danska tiden. Och det har, enligt handlingarna, hänt en hel del av allmänt intresse på Bökebolets mark.
Det förefaller som om Bökebolet ursprungligen
på något sätt var sammanlänkat med Kullagården, som om det på något sätt stod under Kullagårdens hägnad. Det är möjligt att Bökebolet från
allra första början varit en utbrytning från Kullagården. Båda gårdarna var förr anslagna till
skötsel och drift av Kulla fyr. "Till fyhrbåkeriet
på Kullen med allt" omväxlande med "Till Kulla
färing" står det i marginalen vid Bökebolet och
Kullagården från och med år 1659 och framöver i
jordeböcker och mantalslängder. Utom dessa två
gårdar är det bl. a. de fyra gårdarna i Skiättekiärr, som är anslagna till "Kulla färing".
"Böghbohlet", som gårdsnamnet skrives när vi
först påträffar det, synes inte ha varit någon
s ärskilt stor och välmående gård. Den räknades
som kronohemman - man skiljde på krono-, skatte- och frälsehemman -- var upptagen till 1/i, mantal och under de första svenska åren belagd med
en årlig skattebörda som inskränkte sig till en
halv tunna torsk till ett värde av en halv daler.
Det var en obetydlighet jämfört med Kullagården,
varest Anders Månsson förde spiran, där man var
skattebelastad med 1/:2 tunna smör eller 13 dalers
årlig skatt; eller Stubbarps hovgård, Brunnby
sockens största skattedragare, där man var skattelagd med drygt 25 daler. En vanlig skatt på de
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fria gårdarna i Brunnby vid denna tid var drygt
fem daler.
Nio-tio år efter att våra bygder blivit svenska
kommer grevinnan fru Maria Sophia dela Gardie
in i bilden. Hon var född år 1627 och syster till
Magnus Gabriel dela Gardie. Hon gifte sig redan
vid 16 års ålder, men hennes , make dog redan
1648 och då lämnades hon ensam att svara för.
bl. a. Tyresö slott. Hon visade sig vara en dri-.
vande och företagsam kvinna och upprättade undan för undan nya industrier och köpte stadigt
åt sig nya gods och gårdar. Men hon förde också
en mängd processer och hade ständigt kapitalsvårigheter.
Ar 1667 förvärvade hon till ett pris av 31.750
Riksdaler Specie Krapperup. I detta köp ingick
en del stenkolsfyndigheter vid Tinkarp i närheten
av Hälsingborg. Det var fyndigheter som förmodligen bearbetats sedan 1500-talet. Vid tiden för
köpet hade en kommissarie vid namn Kaspar
Schmidt brytningsrätten på dessa fält. Med det
kol han bröt underhöll han fyrarna på Kullen,
Falsterbo och Nidingen. Härför hade han 3.300
Riksdaler om året, vilket räknades som en hög
summa. Grevinnan tillhandlade sig ytterligare en
stenkolsfyndighet vid Pålsjö och därmed kontrollerade hon Skånes, och Sveriges med för den delen, hela stenkolsproduktion.
Genom lämpliga manövrer fick hon Kas.par
Schmidts leveranskontrakt transporterat över på
sig och därmed blev hon ansvarig för fyrningarna
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på de tre fyrarna och kunde i gengäld tillgodoräkna sig de 3.300 Riksdalerna. Schmidt anställdes hos henne som inspektör, men han var inte
nöjd med sin nya ställning; det blev brytning och
så småningom process.
Maria dela Gardie drev en rätt omfattande stenkolshandel - hon exporterade också stenkol med
egna fartyg - men själva ryggraden i hennes
stenkolskoncern var den statsgaranterade avsättningen till fyrarna. Priset på en tunna kol var
vid denna tid en riksdaler.
Under Karl XI:s krig med Danmark 1676-79
då Krapperup svårt hemsöktes, råkade hennes
stenkolsproduktion i svårigheter och fick tidvis
läggas ner.
När Maria dela Gardie övertagit fyrningen på
Kullen låg det nära till hands att också förvärva
Kullagården. Kulla fyr låg ju på dess mark, Kullagården hade alltid varit förbunden med fyrningen och slutligen gränsade dess ägor till hennes egna. Redan våren 1668 började hon göra
föranstaltningar för att komma över Kullagården.
Den 28 september 1668 anhöll hon hos regeringen
att få byta till sig Kullagården mot ett annat hemman i samma socken men med större ränta. Hon
fick regeringens gillande beslut den 20 oktober
1668, och den 11 november fullgjorde hon inbetalningen för immissionsbreven.
I dessa handlingar var det inte tal om Bökebolet, men hon fick smak även på den gården och
så snart köpet av Kulla var klart tog hon itu
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med att förvärva Bökebolet. Den 10 december
1668 ingick hon med en skrivelse till Kammarkollegium och begär i denna att få byta till sig Bökebolet. Som skäl för sin begäran åberopar hon, att
Bökebolet ligger under Kullas hägnad, att det
egentligen bara är fråga om ett torp eller torpställe, som bara räntar en halv tunna ,torsk.
Hon lyckas i sina förehavanden, och på våren
1669 kan hennes inspektor Joung, som skött förhandlingarna, meddela henne, att köpebrevet på
Bökebolet är klart. Egentligen är det fråga om
ett byte mellan henne och Kronan; hon avstod
ett par andra gårdar av sitt stora bestånd. I bytesinstrumentet är Bökebolet upptaget till daler
10-11-18, medan Kullagården noteras till daler
38-7-0. Myntenheten vid denna tid var daler,
mark, öre och penningar.
Grevinnan Maria Sophia dela Gardie var därmed ägare av dessa två intressanta gårdar. Men
hennes innehav av dem blev inte så värst långvarigt. Redan på våren 1682 började Karl XI :s
reduktion att kasta sin slagskugga över grevinnan
och hennes gårdar i Kullen. Den 20 mars detta år
möttes Kronans och Kungens reduktionsfolk och
bytesgårdarnas bönder på tinget i Mörarp för att
undersöka gårdarnas ägoförhållanden. Vid behandlingen av Kullagården fick inspektoren inte
vara med. Och den 4 december 1685 meddelade
generalguvernören över Skåne Rutger von Ascheberg befallningsmannen i Luggude härad, att bytet med Kulla och Bögebolet efter riksdagsbeslut
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torde bli upphävt. Under tiden medan man väntade på avgörandet, fick skogen på Kullen icke förhuggas. Båda gårdarna återgick också till Kronan och därmed var grevinnan Maria dela Gardies
roll i detta sammanhang utspelad. Reduktionen
gick hårt fram även i Skåne. Hon fick dock behålla Krapperup. En uppgift säger, att när hon år
1694 idog var I hon):i_årt .skuldsatt. Krapperup kom
bara 11ågcFa år · att stanna i herme~ släkt; år 1702
sålde hennes <;lotter. Mär:t;:t .Elisabeth .· och svärson
Kristoffer Gyll!mstiern~ - det. ,till den tyskfödde
köpmannen H J Hi.ldebrand.
Under Maria dela Gardies innehav av Kullagården och Bökebolet utbryter år 1676 det s. k. Skånska kriget och rasade tre år fram i tiden. Det kommer att föra med sig mycken förödelse och ödeläggelse över skåningarnas land. Och det berör också
våra bygder. I februari 1676 grep man två danskar, som uppgav, att en dansk styrka ämnade
företa en landstigning vid Krapperup. För att möta anfallet låter guvenören Ascheberg skicka dit
dragoner. I juni 1676 gick en dansk här iland vid
Råå, intog Hälsingborg och satte sig fast där.
Från staden utsände den danske kungen Frederik
V ett upprop till skåningarna att ansluta sig till
den danska krigsmakten. Envar som anslöt sig
lovades fem rdl jämte månadssold. Snapphanerörelsen fick härigenom vind i seglen; oro och osäkerhet spred sig, många gömde sina pengar i jorden och avvaktade vad som ske skulle. Osäkerheten synes ha varit störst i norra Skåne. Man har
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här gjort en mängd skattefynd från denna svåra
tid och ett av fynden har gjorts på Bökebolet.
När man i maj 1895 höll på att spränga och
gräva till fyrvaktare Hans Nilssons hus på Bökebolet, snett nedanför Grand Hotell, studsade plötsligt en av arbetarna A J Andersson från Smedstorp till - hans spade hade stött på en silverskatt.
När han öste undan jorden blottades en hel samling med silverpengar. De låg i en hög, ungefär
sex tum under själva jordytan utan något synbart
skyddsomhölje. De erbjöds till staten och upphittaren fick 25 kronor i inlösen.
På Riksantikvarieämbetet sorterade man upp
mynten och det visade sig att där tillsammans
var 294 stycken. 98 av dem var från Kristinas tid,
171 från Karl XI :s tid, 20 stycken var från Danmark och där från Fredrik II:s, Kristian IV:s,
Fredrik III :s och Kristian V :s regeringstider.
Fyra stycken var från Schleswig-Holstein och ett
från Hamburg. De flesta var ettöringar, men det
fanns även två- och fyra-ören. Det från Hamburg
var på 1/ 96 thaler och de från Schleswig-Holstein
på 1,/16 riksdaler.
I huvudsak var mynten från 1600-talet, äldst
från 1633, fast några av de danska var präglade
redan på 1500-talet. De yngsta var från 1675 och
detta årtal utsäger, att myntskatten tidigast
måste ha gömts detta år. Gömmandet anses ha
skett i samband med kriget, det är fråga om en
typisk snapphaneskatt.
Myntfyndet finns specificerat i Riksantikvarie43

ämbetets handlingar och -dessa förvaras i dess arkiv. Vi har 'tagit oss för att efterspana denna silverskatt, men med beklagande förklarar tjänstemännen, att den ' föte är samlad utan har blfvit
uppblandad ·eller sammanslagen med · andra fynd
från samma tid. Vi får i alla fall se enstaka
mynt ur denna Bökebolsskatt.
Hela myntsamlingen utgör ungefär .hela kontantinnehavet hos eri medelstor bonde på 1600talet . .Tillsamtpans, blir , summan högst 500 öre.
Men ett öre var mycket pengar på den tiden. Det
gick åtta öre på en mark och fyra mark på en
daler, alltså 32 öre på en daler. Värdet av dessa
myntenheter ·kan illustreras med följande: en aln
blått kläde eller 60 liter råg kostade 32 öre eller
en daler. .
När ,man står framför dessa mynt, som en gång
i tiden· gömts i en klippskreva på Bökebolet, söker
sig :tanken människan bakom skatten. Vem gömde
den·? V ar det någon från Mölle ? Det kan näppeligen ha varit någon av Bökebolsfolket för så
vitt vi vet, genomlevde man där kriget. Var det
en fredlig man som gömde sitt ärligen intjänade
gods eller var det en snapphane som genom mord
och rån tillskansl:!,t sig silvret?
Inslaget av utländska mynt talar för att det kan
ha varit någon skeppare från Mölleläge som gömt
skatten. Stod gömmaren på de svenskes eller på
snapphanarnas sida? Vart tog han vägen, vilket
öde gick han till mötes? Han kom aldrig tillbaka
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för att pä nytt ta sin skatt i besittning . .I drygt
200 åi· låg skatten där herrelös . . . .
Möjligen i samband med reduktionerna och för
att klara ut ägandebegreppen efter dessa utarbetar lantmätare Jöns Collen år 1685 en karta över
Kullaberget. Kartan, som är · mycket tydlig och
väl utarbetad, berättar om namnen på .våra platser och bergknallar vid denna tid, och den visar
upp ägogränser, som till en del skiljer sig från
vår tids.
"Geometrisk avritning över Kullagårdens ägor
till vatten och land, åker och äng, skog och mark,
samt inom dess rå och rör begrepne ? hemman
Bökebolet, med Kulla fyr i Skåne, Luggude härad
och Brunnby socken, allt efter sitt naturliga läge,
som av själva avritningen tydligt är att se, noga
utmätt och observerat i oktober 1685 av Jöns
Collen" sägs det i rubriken över denna karta.
Enligt kartan är Bökebolet helt omslutet av
Kullagårdens ägor. Gränsen mellan Kullagården
och Mölle fiskeläge går vid bäcken, Strajd kallar
vi den , och följer denna 350 alnar uppströms till
"135 alnar från dämmet", där den tar av rakt åt
OSO 1.300 alnar till Björkerödsliden, där · det är
utsatt ett gränsmärke, en stor sten kallad Kronmärket. Från detta gränsmärke går så gränsen
för Kullagårdens utägor tvärs över berget via
fyra andra gränsstenar till Bermala hall på nordsidan och där ner till Skelderviken. Bermala hall
ligger öster om Norra Ljungås och Stupberget.
Av kartan framgår, att det är en hel del små
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åkertegar spridda över Bökebolets område. Sju
räknar vi till. Den största synes ligga ungefär där
nu Klubbhotellet ligger och den näst största å vad
vi numera kallar Biskopens äng. Några befästningar är inte utsatta. Ovanför Mölle, fram emot
Björkerödsvägen, där det nu är vacker furuskog
och täta grandungar, står det beteckningen "ljung
med enbuskar och sten". Skog är utmärkt på
norr.a ·· sidan av Bökebolet, mot Barakullen. Den
vik eller bukt som går in utanför Malarna kallas
för Bökevijken. Bökebolets norra gräns mot Kullagården går kloss intill Barakullen. Slutligen är
själva Bökebolsgården belägen 350 alnar från
stranden.

När våra bygder genom freden i Roskilde år
1658 blev svenska innehades Bökebolet av Mån s
T r u 1 s s o n. Hans namn återkommer i mantalslängder och jordeböcker i en följd av år under
denna avlägsna tid. Men det meddelas inga personliga upplysningar om honom, undantagandes
den att han är gift och att hans hustru lever. Vi
får dock inte veta vad hon heter.
Mäns Trulsson får sitta kvar i orubbat bo även
sedan Maria Sophia dela Gardie övertaget Bökebolet, och det synes inte ske någon förändring till
det yttre i hans ställning. Hans skattebörda förblir oförändrad. Fram på 1670-talet börjar han bli
gammal och ålderdomsskröplig. Det blir för honom fråga om att lämna gården och låta en ny
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man ta vid, få ny städja. Ett dokument, nära 300
år gammalt, som ännu finns kvar på Bökebolet,
berättar om själva skiftet. Det lyder:
"Saasom Maagens Tryellssen i Bögebolledt, formedellst
han::; Allderdomb och skröbeligheedh, intedt kandh forrestaae Bögebolledt, mens det gandske affstaaer och opsägel' föl' Truedt Niellssen .
Huillckedt iegh och paa Naadige herskabs wigne, och
till dedtz Naadigste wijderre behagh, under och bewillg er bemellte Truedt Niellssen samme Bolledt, at bebo
sin Liffstidh, med den Condition, at hand sit herskab hörrigh och Lydigh er effter Rece::sen, och handh indsti!Jer
sigh medh billig stedtzmaall till Naadige herskapedt, eller
des fulldmeghtigh naar paaeskes . Och Maagens Tryellssen
och hans hustru hafue huuswerrellsse och undentagh i
Bögebolledt, saa Ienge de leffuer, saa well som och hafue
tillsiuffn till skouffuen som hans förmandh ~!!,gens
Tryellssen hafft haffuer, at dend icke i noger maa.qe. till
uplicht förhugges .
·
Datum Nörregaardh d: 30 Decerrib:_. i:o 1678.
Detta Confirmeras medh Siu d:r Smt Steedtzmähl.
Krapperup d: 29 Xbr: A:o 1680
M. DLGdie
Underd
Nielsson

Pä baksidan av dokumentet står:
"D'esse på andre sijden stående Siu D :r Smt jemte
Twå m. till Fougdepenningar ähro mig rfgtlgt betalt.
Krapperup ut Supra
Magnus Borghman."
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Aktstycket - som en tjänsteman vid Riksarkivet i Stockholm översatt och tolkat för oss - är
ganska svårläst med sin svensk-danska skrift. Det
framgår av handlingen, att Måns Trullsson lämnar Bökebolet och att Trued Nilsson, för att nu
modernförsvenska stavningen, övertar gården.
Han städjas som sed är för sin livstid och städjan är sju daler. I och med att Måns Trullsson
lämnar gårdens skötsel tillerkännes han och hans
hustru - hon lever alltså - undantag för resten
av deras liv. Uttrycket "recessen" syftar på
Malmö recess av den 18 september 1662, då adeln,
prästeståndet och borgarståndet fick bekräftelse
på sina privilegier. Den nye ägaren skall när han
budas inom rimlig tid inställa sig hos herrskapet.
Tydligen rör det sig här om att göra dagsverken
eller andra tjänster på Krapperup. Han får inte
förhugga skog "till uplicht". Det betyder, enligt
ordboken över danska språket, att det inte får
huggas olovligt, otillbörligt i skogen så att den
kommer till skada. Som en ytterligare bekräftelse
på att Maria Sophia dela Gardie ägt Bökebolet
tjänar hennes namnteckning. Magnus Borgman
är tydligen inspektor på Krapperup. Däremot har
vi inte, trots ivrigt spanande i både svenska och
danska orts- och gårdsförteckningar, kunnat lokalisera Nörregård.
En stor brist, sett ur släktforskarsynpunkt, vidlåder emellertid detta dokument: det talas inte om
i vilket förhållande Måns Trullsson och Trued
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Nilsson står till varandra. Är de månne släkt? De
kan näppeligen vara far och son, om så vore borde
den nye innehavaren hetat Månsson. Det lämnas
inte heller någon uppgift om varifrån Trued
kommer ...
Man kan emellertid dra släktlinjer från Trued,
eller rättare hans, hustru, ned till i Bökebolet och
Mölle i dag verksamma personer Det blir en släktkedja på inte mindre än nio släktled och den sträcker sig genom fyra århundraden.
Trued Nilsson är gift med Benkta Helgesdotter.
De gör den 5 maj 1695 inbördes testamente, som
de den 7 augusti samma år vid Luggude häradsrätt i Mörarp låter anteckna, och detta förefaller
ha varit en klok åtgärd. Trued och Benkta har
inga barn. Då Trued år 1725 eller 1726 dör blir
det arvstvist. Trued har flera år varit gammal och
skröplig och inte med tillräcklig kraft kunnat
sköta Bökebolet. De gamla har då kallat till sig
en brorson till Benkta, och denne får svara för
arbetet. Han heter N i 1 s A n d e r s s o n.
Ännu i 1722 års längder står Trued Nilsson som
innehavare och brukare av Bökebolet, men i 1724
års mantalslängd är det Nils Andersson som svarar för gården och därvid är Trued antecknad som
"inhyses" - det får tolkas så att han fått undantag. År 1726 är han borta. Och nu blir det arvstvist om Bökebolet. Ett den 13 juni 1727 daterat
utdrag ur domboken för Luggude häradsrätt röjer
tydligt vad det är fråga om. Vi citerar:
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EmeUan Jöns Nillsson här i Mö1·ar-p och Per Boellsson uti Fleninge å egna och dess medarfvingars vägnar kärande, samt
Trued Nillssons änka Bencta Hellgesdotter från Bökebolet uti
Brunnby socken igenom brodersonen Nills · Andersson svarande
angående arfsrätt efter ovannämnde Trued Nillsson som barnlös aflidit, varom de tvistat, är
detta tingsrättens dom uti Luggude härad, avlagd på det vanliga sommartinget uti Mörarp den
13 juni år 1727.
Emedan ä svarandesidan med Trulls Nillssons och dess
då varande hustrus Bencta Hellgesdotters reciproqve testamente af den 5 maj 1695 (som den 7 därpå följande
augusti här vid domstolen blifvit lagligen intecknadt) är
bevist, att de ömsom givit varandra till arfvingar, och
egendomen varjämte finnes af sådan beskaffenhet, att den
efter 9:de cap Jordeboken § 1, så ock Kongl. testamentsförordningens 1 § kan bortgifvas; då prövar häradsrätten
i anledning häraf för rättvist att yttermera detta testamente således gilla och stadfästa, att svarande änkan
Bencta Hellgesdotter i Bökebolet bör för dess avlidne
mans arfvingar otilltaget kvarlåtenskapen behålla.
Compensatis expensis.
Actum ut Supra.
På häradsrättens vägnar
Hammarberg

Domaren, som skrivit under detta domslut, är
"Stenbockens kurir". Han hade år 1719 blivit häradshövding vid Luggude häradsrätt i Mörarp.
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Benkta Hellgesdotter och Nils Andersson tillerkännes alltså Bökebolet. I vilket förhållande de
två kärandena, Jöns Nillsson och Per Boellsson,
stått till Trued eller Benkta framgår inte av domslutsutdraget. Möjligen har Jöns varit en bror till
honom eftersom de har samma efternamn. Att
kärandena är bosatta i Fleninge och Mörarp kan
betyda, att Trued Nillsson ursprungligen kommit
därifrån. Det är bara ett antagande. Och några
som helst upplysningar om varifrån hans hustru,
Benkta Hellgesdotter, stammar, lämnar inte tillgängligt material. Möjligen kan det tänkas, att
Krapperups gårdsarkiv inrymmer uppgifter som
något lyfter på denna slöja. Att hennes far hetat
Hellge är egentligen det enda vi får veta. I Mölle
förekommer ingen med namnet Helge vid denna
tid.
Nils Andersson heter alltså den nye innehavaren
av Bökebolet. Och han tillträder gården officiellt
i juni 1727.
Trued Nilsson och hans hustru Benkta har upptagits i mantalslängder och jordeböcker under
hela Karl XII :s krig med dess pest och hungersnöd, och det får anses betyda, att de stannat
kvar och oskadade klarat sig genom de onda tiderna. Men omärkligt har inte kriget passerat
dem. Innehavaren av Bökebolet har fått vidkännas svåra intrång i det att stora befästningar med
långa vallar kastats upp på hans brukbara jord.
Karl XII:s skansar förlades på ett område med
ängsmark och utmärkt bete för djuren. För att
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värdera den skada som åsamkats Bökebolets inneha vare genom skans bygget utses år 17 44 några
godemän som gör en värdering. Deras skriftliga
utlåtande finns än bevarat på Bökebolet. En avskrift av det var infört å sidan 28 i del II av denna

Ka r l XII :s skansar i nnan ännn beby!)g els en börjat tränua
på . Ma11 ser löpskan11en å t 11öder och 11 ky1ntar löpskansen
åt 1101T. B ·ilcle11 tag en v id 11ek<Jlskift et civ P P Lnnclh.

Mölle-Kullen-krönika. Godemännen finner, att Nils
Anderssons förlust genom anläggandet av skansarna kan uppskattas till fyra kappeland åker och
tre lass äng. Härt ill kan fogas, att ett kappeland
är 1 32 av ett tunnland och omräknat i våra dagars mått lika med 154 kvadratmeter.
Förmodligen har soldater varit inkvarterade i
gården hos Trued Nilsson under det långvariga
kriget. En grundlig genomgång av handlingar
från denna tid i Krigsarkivet skulle kanske kunna
ge besked på den punkten.
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På order av generalguvernören över Skåne, Jacob Burenskiöld, gör lantmätare Anthon Ciöpinger
år 1712 upp en ny, särskild karta över Bökebolet.
Det heter i rubriken över denna karta:
"Geomctl'isk karta över Bögebohlet beläget i h ertigdömet Skåne, Hälsingborgs län, Luggude h ärad och Brunnby
soc ken , anno 1712 av Anthon Ciöpingcr avmätt enligt
order av generalguvernören ."

Och i anslutning till själva kartan följer:
"Deskription över kronohemmanet Bögebohl et, som uti
Brunnby socken och skogsbygden beläget är, består av
\;,;. hemman efter bytesinstrumentet men sederm er a förmedlat till 1,sdels och uppfört på räntan 5 Rdl 8 öre silvermynt och är nu anslaget till Kulla fyring med arbete
och kols uppkörande. Projekterat byte med Krona n år
1668 av högvälborna grevi nna n fru Maria Sophia D ela
Gardic, men sedermera är bemälta byte kommit a tt
städ ja?, är eft er generalg uvernören Jacob Burenskiölds
orcle r avmätt efter dess situation, dess åke r och äng och
fiskevatten i följande beskrivning t ydligen förklarat samt
il bifogade karta infött . . . "

Den mycket utförliga detaljbeskrivningen av
Bökebolet ger en klar bild av gårdens och ägornas
möjligheter. Rent berg eller sten upptar ungefär
hälften av Bökebolets ägor, den andra hälften be ..
står av spridda åkrar och ängar, de flesta samlade längs efter bäcken (som rinner från Grindarna ned mot Skansarna). Åkerjorden består av
grutmylla, ör och g rutjord. Kålhage finns till gården, men humle- och fruktgårdar saknas. Det

odlas korn, råg och havre. Ett par åkrar har "för
deras ringhets skull" legat öde i 20 år. Hemmanet
kan hålla ett par dragare, och i kalvhagen, som
mest består av odugliga berg, kan två kalvar födas upp. Åkrarnas sammanlagda areal mäter ungefär 65.000 kvadratalnar och ängarna omkring
90.000 kvadratalnar. Härtill kan sägas, att det går
14.000 kvadratalnar på ett tunnland. Längden på
de gärdsgårdar, som bör hållas i stånd runt
ägorna uppmätes och befinnes mäta 958 famnar .
En famn är 1,78 meter.
Vattenmölla finns på Bökebolets ägor och dess
läge är utmärkt på kartan . Den synes ligga vid
bäcken ungefär där trädgårdsmästeriet varit. Här
kan åbon mala till husbehov när det är vattuflod,
berättar deskriptionen. Fiskeri har åbon ej annorstädes än i havet. Hamnen är strax nedanför vid
Mölle fiskeläge, där han om sommaren brukar
sätta efter sill. Ibland bekommer han sill till husbehov och understundom till avsalu. Han får därigenom medel att betala skatterna. Bökebolets utmarker är till fälles och oskiftade med Kullagården, Mölle fiskeläge, Krapparp, Möllehässle, Björkeröd, Giölleröd och Vattenmöllan. Byggnadstimmer måste åbon köpa i Hälsingborg, som är närmsta handels,tad belägen 3 % mil söderut. Den sistnämnda uppgiften kan betyda att skogen skulle
ha varit gles å Bökebolet.
Enligt kartan och dess skala ligger själva Bökebolsgården 450 alnar från stranden. Några skansar är inte utsatta på denna karta av år 1712.
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$tenbrytning på Bökebolet
Nils Andersson övertar officiellt Bökebolet år
1727 och han innehar det till sin död som timar
år 1773. Han får skattebrev på Bökebolet den 27
juni 1757 och i detta bekräftas att Bökebolet är
kronorusthålls-hemman med placering under nummer 101 av premiärmajorens kompani av Kongl.
Norra Skånska Kavalleriregementet.
Nils Andersson är gift medi .Kierstina Nilsdotter.
Hon kommer att överleva honom.
Under Nils Anderssons tid på Bökebolet, på
1760-talet, möjligen tidigare, börjar man bryta
sten på Kullaberg, på Bökebolets ägor. Förhistorien är följande :
1747 års riksdag beslöt att Landskrona fästning
skulle upprustas. Befästningar och citadell skulle
utbyggas eller nybyggas, och för att dess kanoner
skulle få fritt spelrum beslöts det att den gamla
staden i Landskrona och dess kyrka skulle rivas
och återuppbyggas längre åt sydväst och syd och
där förläggas på strandmark, som var låglänt och
sank, och som i samband med byggandet av den
nya staden skulle utfyllas. Arbetena sattes genast
igång och det synes ha gått raskt undan.
Nybyggandet och utfyllandet krävde massor av
sten och då myndigheterna såg sig om i Skåne
efter platser lämpliga för stenbrytning fick man
ögonen på Kullaberg. Här var det ingen brist på
sten. Att man valde Kullaberg till stenbrytnings55

plats kom sig också av att det var så goda borttransportmöjligheter.
Två herrar, Samuel Kempfe och C Calwagen,
fick svara för stenbrytningen och borttransporterandet.
Ar 1763 börjar man göra provbrytningar och
undersökningar. När sommaren är över och
arbetssäsongen slut, skriver de nämnda herrarna
en arbetsrapport och gör samtidigt upp en karta
över hamnområdet vid Mölle fiskeläge med brytningsställena på Bökebolets mark inlagda. P å vårarna de följande åren fortsätter arbetet och
regelbundet efter varje arbetssäsong görs det upp
nya verksamhetsberättelser med nya kartor över
lokaliteterna. Till slut blir det en hel bunt med
kartor och arbetsrapporter. Det är utsökt fina
kartor, utarbetade i flera färger och rika på detaljer. Alla förvaras på Krigsarkivet i Stockholm
där vid Gärdet. Det är en upplevelse, ja värt resan
till huvudstaden, att begära fram dem och granska dem för att se hur Mölle och Bökebolet tedde
sig på 1700-talet. Kartorna finns under rubriken
"Stads- och befästningsplaner - Mölle läge".
L åt oss ta arbetsrapporterna och kartorna i
närmare betraktande. Ordagrant lyder den första
verksamhetsberättelsen:
"Be rättelse och förklaring över arbetet vid Mölle läge .

För tra nsporten av sten frå n Kullaberg till fästning s byggna d en uti L a ndskrona, har man detta år vid Mölle
läge och den där varande lilla ha vsvik börja t g öra en
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värndamm mot sjögången för jakter och båtar att därmedelst kunna ligga lastade med den intagna stenen, tills
vinden blir tjänlig emedan de förut varit nödsakade att
vid hlirt väder åter utkasta sådan last i brist av säker
ankarplats. Det med rött anlagda uti planen och profilerna
utvisar vad som i år vordet arbetat. De gula linjerna uti
planen från B till C utmärker den tillämnade continuationen (fortsättningen) av denna linje och det gula uti
profilerna visar höjd och bredd till dessa linjers fullbordan. Vid D är stället till en ny lastagebrygga" .

Arbetsrapporten är daterad den 23 december
1763 och underskriven av Sam Kempfe och C Calwagen. Enligt en tabell efter texten framgår det,
att det varit militär, infanteri och garnisonstrupper, som utfört arbetet och kostnaderna under
året för deras inkvartering, underhåll, körslor mm
har uppgått till 892 daler silvermynt. Det är en
hög summa och torde betyda att arbetet varit av
rätt stor omfatttning.
Av den medföljande kartan över hamnområdet i
Mölle och Bökebolet kan man utläsa, att ören är
planerad och att den är ämnad bli 350 alnar lång
och att ungefär V:: är färdigbyggd ute i vattnet,
medan ungefär 200 alnar uppe på land är klara.
Vad vi kallar "Sissa skans", den skans som ligger
ovanför Tångnean och Kåserna, är utsatt på
kartan.
Mellan raderna i arbetsrapporten tror man sig
kunna utläsa, att stenbrytningen redan pågått någon tid. Där står ju att båtarna förut vid hårt
väder varit nödsakade att åter utkasta sin last i
brist på säker ankarplats.
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Följande års arbetsrapport, den för år 1764,
säger följande:
"Den år 1763 . började stenfyllning eller värndamm från
A till B framför havsviken vid Mölle läge, borde efter
order, allenast såvida det året bliva uppförd, att därav
någorlunda skulle kunna utrönas vad lugn densamma för
viken kunde giva, samt varest tjänligaste stället skulle
tagas för en lastagebrygga till stens borttranspm'lerande
frän Kullaberg till Landskrona. Men som bemälte stenfyllning enligt samma års relationsplan och profiler ej
hunnit framföras till st<men Norre Blak, som den varit
ämnad, ej heller kunnat få tillräcklig höjd, kan det,, l~gn
som värndammen nu giver, och bästa stället för lastagebryggan icke determineras.
Bemälta års redan gjorda arbeten har av en häftig
storm om hösten år 1764 m ed sju fots högt vatten, på
några stållen såtillvida tagit skada, att några stenar på
inre sidan mot viken blivit avsköljda och liggande näst
innanför linjen, men giver likafullt så mycket lugn och
betäckning mot sjögäng i viken att stora båtar och jakter, om sommaren kunna under stens inlastning därstädes
ligga säkra både med och utan last, men om hösten, då
svära stormar med högt vatten pläga infalla, k)mna dylika fartyg uti förenämnda havsvik ingen säkerhet hava.
Efter order är detta års arbete med de den 29 maj hitkommenderade elva man börjat med brytning av sten på
flera ställen av de i Kullabergen vid denna strand befintliga bergarter. På alla ställen som försök och brytning
härtill kunnat göras ligger stenen i korta och stupande
läger samt mångkantiga stycken, det största till något
över en a lns storlek, som är gott och fritt från sprickor.
D e mesta stenstycken tjänliga till murarbeten ha vid
nu gjorda försök allenast kunnat fås i från två a tre till
sex kubikfots storlek, utom en· myckenhet mindre stycken som allenast duga till fyllning och ehuru på tvenne
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dällen av försöken blivit nedbrutet till åtta fots djup
från bergets översta skorpa är dock ingen sten ännu så
stor och fri för sprickor funn en, att den med fördel kan
borras och sprä ngas.
Bergens läge är nu något nogare än förut avmätta,
och de ställen på vilka redan försök äro gjorda och sten
bruten, äro i planritningen med brunt anl,agda .
Bergarterna ha under denna brytning befunnits följande:
1. Brunaktig av finare grus som på översta skorpan
skiffrar sig och faller sönder i små stycken.
2. Svart och svartbrun av fint grus, ganska hå rd , fås
allenast i små stycken till en två - tre kubikfot,
högst, och några fä stycken till sex fots storlek, av vilk en stenart här i nejden allenast två mindre bergryggar
finnas. De äro i själva stranden belägna vid C och D
och de ställen på vilka brytning blivit försökt äro med
mörkbrunt i denna planritning utmärkta.
3. Rödspattig och randig av gravare gru[, och grå stensart , finns på flera ställen och bäst uti de största bergen
samt av utmärkt myckenhet men till lägre storlek. Denna
stenart är tämligen hå rd och kostar tämligen mycket
arbete att bryta, emedan en myckenhet mindre sten kilar
sig fast och innesluter den större stenen.
För a tt från berget till stranden kunna nedföra och inlasta såväl den redan brutna stenen, som vad som nu
och framdeles mera kan brytas, skulle jämväl efter order
börjas att uppföra en lastagebrygga av 50 alnars längd,
å tta alnars bredd och åtminstone fyra fots höjd över
ordinarie vattenhorisonten, för vilken nu på denna planritning vid E och F uppgivits tvenne ställen, som herr
översten och riddaren under dess vistande härstädes i
dessa dagar själv besett och över vilka jämväl nedanstående profiler blivit tagna. Det första stället vid E ligger
närmast intill bergen, och har uti stranden förut så hög
landhorisont att ganska litet arbete på landet behöver
göras enligt profil nr 1 och 2, samt att stenen är när-
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h1arc 'till hands, så väl för arbetet till bryggan som för
inlastningen,
Det andra stället vid F, som för några år sedan blivit
projekterat men ingen profil tagen av stranden, befunnes
för . lastagebryggan .kostsammare än det första så i anseende till den låga och långa stranden enligt profil m·
3 och 4 som stenens mera avlägsenhet såväl för arbetet
som stentransporten, vartill kommer den omständigheten,
som de gamle fiskarna här på orten mig sagt, att ju
längre in åt viken som denna brygga blir anlagd ju snarare blir samma vik av sand uppgrundad, som med havsvågen omkring bryggan längs stranden inkastas och blir
liggande .''

Den medföljande kartan är märkt med året
1764 och den är ganska detaljrik och försedd med
en mängd namn av stort intresse. Där är utsatta
och namngivna Norre Elak, Söndre Elak, Rockan,
Lilla Qvigan, Stora Qvigan, vidare finns där inritat 13 kåser i kröken vid Tångnean och nio stycken vid nuvarande släpstället. Vid den senare platsen är också inlagt en liten båthamn och ungefär där nu Ruffen har sin plats sticker en liten
rak brygga ut. Ungefär två tredjedelar av ören
är färdigbyggd och dess fortsättning peka1· ra!:t
på Norre Elak. Den yttre av lastbryggorna ligger
rakt NO om Norre Elak. Både Karl XII:s skansar
och Sissa skans är utsatta.
Det finns några saker att säga om namnbeteckningarna. Norra och Södra Elak finns kvar ännu
och de betecknas med samma namn. Däremot är
Rockan sprängd, den låg mitt i farleden, och
samma öde har Stora Qvigan, som låg vid nuva-
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rande Varmbadhuset, fått röna. Däremot finns
Lilla Qvigan kvar, men av någon anledning har
den "ändrat namn" till Mägehallen. Den ligger
just i strandbrynet nedanför villa Sjöhem.
Den långa arbetsrapporten innehåller en hel
mängd intressanta detaljer och uppgifter. Det
framgår att borttransporterandet av den brutna
stenen försiggår med stora båtar och jakter. Man
håller på att undersöka var bästa stället skulle
vara för en lastbrygga och arbetsledningen har
härvid förfrågat sig hos fiskarna i Mölle om deras syn på saken. De synes avråda från att lägga
bryggan långt in i viken, där farvattnet vid storm
blir igensandat. Arbetet med stenbrytningen för
året börjar den 29 maj och den första arbetsstyrkan räknar elva man. översten och riddaren, tydligen högste chefen vid Landskrona fästning, tyvärr är namnet inte utsatt, har personligen besökt
Mölle och Bökebolet och tagit lokaliteterna i betraktande ...
Så till nästa års verksamhet.
Berättelse om förrättat arbete vid Mölle läge
är 1765, säger rubriken.
"För att med mera visshet utröna, hm·uvida den uti
Kullaberg varande stenarten till godhet och myckenhet
kunde finnas så tillräcklig, att man till Landskronas ,fä.stningsbyggnad framdeles måtte därpå ha säker tillgång
och nog förråd, är detta år med brytning och sprängning
gjort följande försök på de ställen, som med mörkbrunt i
hosgående planritning är utmärkta.
Såväl i åtskilliga mindre bergryggar i stranden som
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i själva gråbcrget är först med kilar och bräckstänger av
ytan bortbrutet så mycket som på detta sätt varit görligt
att fä löst, och sedan då under den lösare lägerstenen
något fastare sten förmärkts vidtaga, är uti densamma
borrat och sprängt allt djupare och djupare så uti bergryggen till åtta fots djup nästan till foten av samma berg,
varav man funnit stenarterna vara av följande beskaffenhet :
Den yttre stenen fås inte fullgod i större stycken än
tilJ två- sex kubikfot och allenast några få till en kubikalns storlek. Men längre in i foten av stora berget fås
stenen i större stycken och något skapligare lägen som
ock av fast och gott grus. Den kan användas till fyllning
och pinnsten vid gråstens-murarbeten.
Sedan man således förmodar sig inneha tillräckligt
förråd i förbemälte Kullaberg på tjänlig och god sten,
har man ock enligt gillade projekter detta år gjort början, att från denna långgrunda strand i rät linje utföra
någon stenfyllning, som ovanpå blivit utjämnad och kan
tjäna till lastagebrygga att därifrån inlasta och till
Landskrona avföra såväl den stenen som efter dessa försök är iiimnad på platsen, som vad framdeles kan bliva
nödigt a.tt till Landskrona fä~tningsbyggnads behov bliva
bruten och sprängd samt övertransporterad.
Bemälte stenfyllning är börjad från en i själva vattnet
och stranden utskjuten klippa och detta är medhunnet
allenast 32 alnar från samma klippa i vattnet och fyra
fot högt över ordinarie vattenhorisont samt på fem fots
djupt vatten. Men ovanpå mot landet och uppstigande
bergstranden är bryggan 60 alnar lå ng samt bredden
ovanpå tio alnar som bifogade plan och profil närmare
utvisar.
Till denna brygga är förbrukat av den sämsta stenen
som av mindre bergryggar blivit bruten jämte några lösa
stenar vid stranden 220 kubikalnar. Men den av stora
berget brutna stenen ligger kvar och utgör inemot 200
kubikalnar."
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Så följer sammandrag av utgifterna.
"'Grästensbrytningen och sprängningen av Kullaberg vid
Mölleläge: summa 1.078 daler, härav till förplägnad, inkvartering, mm åt militärstaben 315, kommenderat infant eri 367 och hantverkare och arbetsfångar 89 daler ."
La ndskrona den 20 februari 1766"
Sam Kempfe

C Calwagen"'

Av det allra sista avsnittet framgår, att arbetet vid stenbrytningen och byggandet av ören i
Mölle utförts av soldater, hantverkare och strafffångar.
Kartan, som medföljer arbetsrapporten, är synnerligen väl utarbetad. Det är utsatt 15 kåser i
Tångnean och nio plus en liten båthamn vid släp ·
stället, och där nu Ruffen står pekar en liten rak
lastbrygga ut i sjön. Lastagebryggan, som man
håller på att bygga, ligger rakt NO om Norre
Elak.
Redogörelsen för 1766 års verksamhet lyder
som följer:
Berättelse om förrättat arbete vid Kullaberg år
1766, heter rubriken, och texten säger: ·
"Den förlidet år började stenfyllningen från stranden
vid Kulla berg som tjänar tm · 1astbrygga för sten som av
samma berg blivit bruten och sprängd, är detta år förläng d till 12 alnar varmedeist man vunnit sju fots djupt
vatten framför denna fyllnings yttre ände, som av m edföljande relationsritning och profil närmare intages.
Av själva berget är jämväl i är något mera sten bruten och sprängd samt en del därav till stenfyllningen ned-
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släpad för att vara i beredskap till inlastning och
transport.
Eljest anmärkes vid denna stenfyllning, att oaktat all
den flit, som vid stenens läggning blir använd, har elen
likväl under vintertiden av häftig sjö och isgång blivit
något rubbad. Detta är dock av föga betydenhet emot
den förmånen, att av Kullaberg kunna hämta sten, helst
som sådan rubbning snart åter kan upphjälpas, emedan
stor sten såväl av berget som å stranden är nära tillhands och varmedeist även den lilla rubbning, som skedde
förliden vinter, i det några av de yttre stenarna blivit
nedkastade, straxt vid detta års arbetes början åter upplagades. Det mörkröda i planritning och profil visar detta
års arbete. Den blekröda färgen bemärker förra årens
arbeten och det punkterade visar vad som ännu till värndammens och stenfyllningens förlängande i början blivit
projekterat. Det bruna i planen bemärker de ställen varest
sten av berget blivit bruten."

Så följer ett sammandrag av utgifterna i samband med stenbrytningen under år 1766. "Gråstensbrytning och sprängningar av Kullaberg vid
Mölle läge" heter underrubriken. Materialierna
har kostat 102, transporter 223, traktamentet åt
militärstaben 189, kommenderat infanteri 322, och
hantverkare och arbetsfångar 84 daler silvermynt.
Tillsammans slutar utgifterna på 955 daler smt.
Arbetsrapporten är dagtecknad Landskrona den
31 januari 1767 och undertecknad av Sam Kempfe
och S Calwagen.
Den medföljande kartan är av utomordentligt
intresse. Den är utförd i flera färger och har ett
myller av detaljer. Liksom förut är namnen på de
st0ra stenarna utsatta. De ställen man bryter
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Karta. över hanmområdet i Mölle år 1766, då det bröts
sten och ören höll på att byggas. Tre befästningar är utsatta.: Karl XII :s skansar, Sissa skans och Södervärn. 22
kåser, ,e n liten båthamn vid nuvarande släpstäflet, en rak,
60 alnar lång kaj, där nu Ruffen står, och en lastbrygga
vid n11.varande varmbadhuset iitgör dewna tids
hamnanläggningar.

5
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sten pä är tydligt utmärkta och huvudbrottet synes ligga 300 alnar norr om Lilla Qvigan eller under vad vi nu kallar Harastolen. Det är ungefär
vid K Fredrikssons.. Drar man en rak linje från
Norre Blak till Rockan och fortsätter den, kommer man rakt på lastbryggan. Det är två avdelningar kåser, en i Tångnean och en vid släpstället.
Den förra samlingen har 16 kåsarmar den senare
åtta. Vid släpstället är också en liten båthamn
med halvcirkelformade kajarmar. Där nu Ruffen
ligger sticker en c :a 60 alnar lång brygga rakt
ut; den är försedd med ett bredare pirhuvud. En
streckad linje visar hur man tänkt sig ören. Den
är ämnad att nå ända ut till Norre Elak, men
hitintills till detta år har man bara nått 250 alnar
eller ungefär './! 3 • Och som vi ser än i dag blev ören
aldrig helt färdig.
Befästningarna i Mölle och på Bökebolet framstår tydligt på kartan. Om Karl XII :s skansar
står "Gammalt retranchment". En befästningsvall
löper från själva skansen ned mot söder tydligen
ända fram dit där nu villa Italienborg ligger.
Sisiia skans är också utsatt och från denna löper
en skans åt norr fram till ungefär där nu villa
Sjöhem ligger. Söder om båthamnen i Mölle finns
också en befästning. Det är möjligen den som kan
ha legat där nu Björk har sin villa. I Mölle säger
man än i dag Södervärn eller att bo på Värnen.
Pekar inte detta på att det varit befästningsanläggningar även i södra delen av samhället?
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Så kommer den femte arbetsrapporten med sin
karta och dess text lyder :
''Gråstensbrytningen a v Kullaberg vid Mölle läge.
För att med mera visshet kunna utröna, huru vid den
uti Kullaberg varande stenart, till godhet och myckenhet
kunde finnas så tillräcklig, att man till Landskronas
fästningsbyggnad, framdeles mätte därpå hava säker tillgång och nog förråd , har man är 1765 med brytning och
sprängning gjort försök på de ställen, som med mörkbrunt på bifogade ritning är anmärkt. Genom samma försök är befunnit, att ytan av berget har mångfaldiga kantiga läger, och fås svårligen större stycken ren sten än
från två till sex kubikfots storlek. Men bättre in uti berget och sedan ytan dels genom brytning dels genom
sprängning blivit undanröjd, har stenen funnits fastare
och av god grut, samt uti ordentligare mera jämna, lika
stora och större stycken, och även till sådan myckenhet
att på den stenarten för framtiden synes bliva tillräcklig
tillgång. Att med någon bekvämlighet kunna fä den
brutna stenen därifrån, har man uti stranden mitt för
brottet även börjat en stenfyllning A och densamma sä
långt mot djupet utfört, att mindre fartyg kunna därvid
ligga och inlasta den brutna stenen. Från B till C har
under förra året blivit någon sten uppstaplad till lugns
erhållande i hamnen för havsvågen, som varit ämnat att
fortsättas efter de gula linjerna till D."

Den senare passusen i arbetsrapporten syftar
på ören. "D" här betyder N orre Elak, dit ören
planerats nå, fast bara % av den planerade längden
blivit byggd. Lastbryggan förefaller ha varit belägen där nu Varmbadhuset ligger. I övrigt är det
samma detaljer utsatta på denna karta som på
de föregående. Utgifterna är lägre än under de
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förra åren; detta kan tydas så att arbetet håller
på att avstanna. Slutligen är rapporten årteclmad
med 1769.
Kommer till sist den sjätte och sista kartan och
arbetsrapporten.

ören från landsidan. Bilden är tagen vid lågvatten. Vatt11,et i,nncinför ören kallas " Båda-sjön". Mitt på ören finns
et t avbrott, som man kan ro igenom, kallat Lilla-Hål. ören
var ämnad 11å nt till Norre Bl,ak, men
bler nld1·ig färdigbyggd.

· "Berättelse om förrättat arbete år 1771 vid stensprängningen av Kullaberg vid Mölle läge.
Till erhållande av tillräckligare förråd på gråsten för
byggnaden vid nya citadellet, är i år företagit att spränga
och bryta av Kullaberg. Ställena varest dessa sprängningar och brytningar skett tillika med anstaltsarbetena
vartill denna gången större delen av den fallna stenen
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åtgått, äro med rött utmärkta. Eljes lämnas ännu däl'jämtc till närmare upplysning, att man utom bergrasets
undanröjande o:::h i vägen liggande klintars undansprängning egentligen hållit sig med sprängningsarbetet vid
bergryggen A samt bergmassan B, använt därav brutna
stenen till upplagande och förstärkande av lastagebryggan C, samt även en liten del därav till röset D , vilket
till betäckning för hamnen måtte sättas i stånd att kunna
avhålla vågen om någon rätt forsel ifrån detta ställe
skall bringas igång. För vilken orsak det likaledes varit
nödigt som ock efter lägenhet blivit tillgjort, att rensa
hamnen från sten. Blott genom nyssnämnda göromål vinnes väl . bäst bägge avseendena till hamnens säkerhet, då
den upprensade stenen användes till omtalte skuggningsrös , men väderleken fordras därtill sedig, och har denna
sommar varit så emot, att med rensningen icke hunnit
vidare än vad som på grundaste vatten vid E och F kunnat därav verkställas.
277 kubikalnar sten är kvantiteten till en början som
man fått med jakter och båtar utförda härifrån till nya
Citadellet.
Landskrona den 24 april 1772
G. Ehrenstrahl"

Den medföljande kartan är lika detaljrikt utarbetad som de förra och på denna är djupen ute i
hamnbassängen utsatta. Det rör sig om djup mellan två och tio fot. Som framgår är det en ny
man som undertecknat och svarat för arbetsrapporten. Hans svenska är på sina ställen rätt svår tydd. Denna arbetsrapport och karta är den sista
i samlingen. Befästningsarbetena vid Landskrona
avbröts på 1780-talet utan att ha blivit fullbordade i samband med kriget mot Ryssland. Det
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förefaller som om stenbrytningen på Kullaberg
dessförinnan hade lagts ner.
Det kan med hjälp av dessa kartor och arbetsrapporter slås fast, att den s. k. ören byggts på
1760-talet och att arbetet utförts med hjälp av
fästningsfångar.
Det finns ett minne från Nils Anderssons bökebolstid, ett minne som satt myror i huvudet på
oss, nämligen en egendomlig, gåtfull inskription
i den sten som vi nu kallar Mågehallen, men som
enligt de nyssnämnda kartorna och traditionen
ska heta Lilla Qvigan. Det är den stora runda
stenen som ligger just i strandbrynet nedanför
villa Sjöhem, vid Kåserna. Se bild!
På den sida som vetter utåt havet på den något
mer än manshöga stenen är inhugget en skala, en
linje sex fot lång på vilken varje fot är utmärkt
med en romersk siffra från I till VI. Bredvid
denna måttstock står:

FOT
öVER N. ELAK

AMS AMA
1750
21 JULI
Ingen i Mölle vet vad inskriptionen betyder.
Trots ivrigt letande på arkiv och bibliotek och
utfrågande av de gamle har nedskrivaren av detta
inte lyckats knäcka denna nöt. Gåtfullheten över
stenen är lika tät.
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M ågehallen, eller som den rätteli.(J en borde het rr , L i lla
Qvigan, bär en i nskription, v ar s· betydelse i nge n tyck s
1:eta. Vad. försi y gick i IYlölle den 21 j nli .1 750 ?.. .· .:

Sjökapten Bernhard Nilsson på :Ide borg ( död
1942) har uppgivit, att när man åren 1905-07
byggde hamnen i Mölle var det beslutat att Lilla
Qvigan skulle sprängas och användas till hamnbygget. Stora Qvigan, som låg ungefär vid Varmbadhuset, och Rockan, som låg ute i farleden , hade ,
undergått detta öde. Redan hade stensprängarna
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börjat göra föranstaltningar till attacken mot
Lilla Qvigan. Bernhard Nilsson fick reda på det,
skrapade ren inskriptionen och slog alarm. Genom
hans ingripande räddades den intressanta stenen.
Han trodde att bokstäverna AMS syftade på Stenbock . ..
Framför stenen kan man inte undgå att göra
sina funderingar. Årtalet och ännu mer själva datumet förbryllar. Innebär siffrorna 1750 att det
var någon slags storsjöfart, utlastning av sten,
station för örlogsfartyg eller annat vid Mölle och
Bökebolet vid mitten av 1700-talet eller dessförinnan? Varför är inskriptionen daterad till just
den 21 juli? De sex bokstäverna som står där kan
nog inte betyda annat än initialerna till dem som
svarade för inskriptionen, men vilka befattningar
har vederbörande haft? De passar inte in på Magnus Stenbock - han dog ju 1717. Bokstäverna
passar inte heller in på de herrar som underskrev
de arbetsrapporter vi nyss gått igenom. Man kan
tänka sig, att skalan i fot som är inhuggen på
stenen sammanfaller med vattenståndet över
Norre Blak. När vattnet går precis över Norre
Blak därute, så står det på noll på skalan. Det är
möjligt att inskriptionen tillkommit i samband
med den allra första stenbrytningen på Kullaberg.
Men någon riktig klarhet tycks vi inte få i
denna sak, och det förefaller vara meningen, att
Lilla Qvigan för all framtid ska ruva över sin
gåta. Miljoner vågor har slagit över henne och
hennes inskrift, och miljoner nya vågor kommer
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att skölja över henne till evärdliga tider. En fridlysning av henne skulle vara på sin plats.
Nils Andersson slutar sina dagar år 1773. Det
är svårt att fastställa hans ålder, men eftersom
han tillträdde Bökebolet år 1727 bör han vara
född under ett av 1700-talets första år. Hans
hustru, Kierstina Nilsdotter, överlever honom och
hon beslutar att i fortsättningen själv svara för
gården och dess skötsel. Men år 1778 orkar hon
inte längre, åldern tar ut sin rätt hos henne, och
hon föredrar att lämna Bökebolet åt sin äldste
son - N i 1 s N i 1 s s o n heter han - och själv
dra sig tillbaka på undantag.
I samband med överlåtelsen utskrives en serie
handlingar. Texten i den första lyder :

"Som jag, Kierstina Nillsdotter, allts edan min mans
rusthållaren Nills Anderssons saliga frånfälle i fem å rs
tid, med mina barn förestått mitt åboende 78 manta~ skatte
rusthåll Bökebohlet, men numera för ålderdomsbräckligheter och svag hälsa ej längre förmår detsamma skiöta
och hävda som vederbör, varföre jag tänkt a tt den övriga
livs tiden i stillhet till gudsfruktan förnöta. Så har jag
härmedelst att i kraft a v detta mitt egna avsägelsebrev;
till min äldste son Nills Nillsson velat avstå och överlämna bemälte åttondels skatte rusthålls no 1 Bökebohlet,
under hemman n:o 101 vid Kongl Norra Skånska Cavalleriregementet av Premiär-majorens compani, emot det,
jag av min son undfår nödigt uppehälle i min livstid
samt till boning stugan och kammaren norr på gården
jämte de förmåner, som jag genom apart kontrakt under
detta dato mig betingat. Varförutan bemälte min son
Nills Nillsson till sina övriga syskon i lösen fö r dera s
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arvsdelar i nyttningsrätten betalar en summa av tjugo
Riksdaler 40 skilling specie då den påfordras.
Bökebohlet den 2 februari 1778
Kierstina Nillsdottel'"

Sonen Nils Nilsson åtager sig att utgöra de
förmåner modern gör anspråk på och han. bekräftar det skriftligt med följande :
"Allt vad min moder å föregående avhandling sig betingar åtager jag Nills Nillsson mig utan gensägelse till
fullo noga uppfylla och fullborda, som försäkras med mitt
namns undersättande, i undertecknade goda mänR närvaro.
Bökebohlet ut supra
Nills Nillsson"

Hans syskon slutligen, det förefaller att ha varit en broder vid namn Anders Nillsson och tre
systrar vars namn dock inte kommer med vid
denna överenskommelse, därför att de företräds
av sina män, förklarar sig skriftligen nöjda med
vad som hänt och undertecknar följande bekräftelse:
" Ovannämnda kontrakt är såväl jag som son, som mina
underskrivna svågrar alldeles nöjda med vår mors och
svärsmors vilja som betygas.
Anders Nillsson

Anders Andersson
Paul Jönsson
Hans Adamsson ."

I handlingen är tyvärr inte utsatt hemorterna
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för brodern och hans svågrar. Det skulle ha varit
av stort värde för vidare utredning om Bökebolssläktens yttre förgreningar. Det ges inte heller
vetskap om vad systrarna hetat. Visserligen heter
innehavaren av Mölle by nr två Anders Nilsson
vid denna tid och samtidigt är det en Anders
Nilsson bosatt på Mölle läge nr 33. Det går inte
att fastställa om någon av dem härstammar från
Bökebolet. I Mölle läge nr 34 bor en man vid
namn Anders Andersson men det är omöjligt att
fastslå, om han är befryndad med Bökebols-folket. Någon med namnen Paul Jönsson eller Hans
Adamsson finns inte i Mölle vid denna tid.
Nils Nilsson heter alltså den nye ägaren till
Bökebolet. Han tillträder år 1778. I samband med
tillträdet antages han till rusthållare. Den officiella handlingen härpå har följande lydelse:
" Som änkan Kierstina Nilsdotter, genom skriftlig av handling av den 2 februari detta år, avstått krono rusthållshemmanet n :o 1 % Bökebolet under hemman N:o
101 av PREMIÄR MAJORENS COMPAGNI, av Kongl.
Norra Skånska Cavalleri Regementet, till dess son Nils
Nilsson, emot det att han till sina övriga syskon, för
deras tillfallna arvsandelar i utlösen betalar en summa
av tjugo Rdl 40 skilling specie och i övrigt lämnar dess
moder, efter lagligt upprättat kontrakt nödigt livsuppehälle; så anhåller Nils Nilsson, att han genom behörigt
städjobrev som åbo på detta hemman måtte varda antagen; och som Nils Nilsson finnes vederhäftig; fördenskull varder han Nils Nilsson tiLI sådan efter högre vederbörligt omprövande härigenom på ovannämnda Krono
Skatte Hemman n :o 1 % Bökebolet, till åbo och rusthål-
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bre därå antagen, så länge han likmätigt lag och Kongl.
rusthå llsförordninga rna tillbörligen hävdar och väl underhå ller h emmanet , sa mt rustningsuts kylderna oförsummeligen och till full o enligt 1695 å rs reglemente prestera r ,
och a lltså uti melitae rullan vederbörligen a nnoterad va rder ; döm a ndes ? Nils Nilsson, a tt detta hos häradsskriva ren i orten förete , som åboförändringen anteckn ar i
K ron o J ordaboken och andra ha ndlinga r .
Stor a Görslöf den 10 februa ri 1778
A Vräse."

Den 2 november 1778 antecknas åboförändringen i kronohandlingarna.
Förmodligen i följd av utlösningen av sina
syskon nödgas Nils Nilsson med inteckning i Bökebolet som säkerhet av byfogden i Mölle läge Jöns
Andersson Pyk låna 83 Rdl specie. Men redan den
15 juni 1786 likviderar han denna skuld enligt utdrag ur inteckningsprotokollet, som förts vid allmänna sommartinget i Mörarp denna dag.
Nils Nilsson bör vara född före 1750; vid tillträdet minst 30 år gammal. Han kommer att bli
den förste som enligt officiella handlingar kallar
sig Bökberg. Han är gift med Gunilla Pehrsdotter,
som är född 1753, och de har fem barn, sönerna
Pehr och Anders, döttrarna Kjerstina, Hanna oc~
Sissa. Pehr är född år 1777, Anders år 1784, Kjerstina möjligen 1782, Sissa 1792, Hanna 1789.
Sissa gifter sig i slutet av 1810-talet, möjligen
å r 1818, med Lars Olsson i Gylleröd, som är född
1788. Hanna ingår äktenskap med husmannen
Måns Nilsson på Bökbolet, men uppgift om Kjer76

stinas man saknas i tillgängligt material; hon har
gift sig relativt ung med en möllebo, men tidigt
blivit änka .
I slutet av 1700-talet, under Nils Nilssons tid,
tydligen när Mölle fiskeläge håller på att bli färdigbyggt och dess mark helt utnyttjad och det liksom svämmar över sina bräddar, börjar Bökebo"
let "invaderas" av bosättare. Redan på 1780-talet,
enligt mantalslängden, synes den första bosättningen av utomstående ske på Bökebolets mark.
Den förste som söker arrende och sätter bo häruppe heter Pål Bohlin. Han är skriven här år
1788. Flera år fram i tiden förblir han den ende
nybyggaren här. Han är skeppare och synes vara
förmögen eller välbärgad, han skattar nämligen
för ur av silver, en sak som Nils Nilsson inte har.
Och det hus Pål Bohlin bygger åt sig häruppe på
Bökebolet är lika stort som Nils Nilssons stuglänga - båda skattar för sex fönsterlufter. Det
är ganska stora hus. Som jämförelse kan nämnas,
att Kullagården har sju fönsterlufter; det största
huset i Mölle,nr 41 bebott av skepparna Jöns och
Hans Corfitsson har tio fönsterlufter och efter
detta kommer två hus, båda tillhöriga Bohlinare,
med nio lufter. Mölleläge har vid denna tid 63 hus.
Tio år fram i tiden, år 1798, har Pål Bohlin
överlämnat sitt hus till en man vid namn Pär
J eppsson. Ännu en nybyggare är detta år inskriven på Bökebolet; han heter Anders Engberg. Han
är gift och har två barn, men den stuga han bygger åt sig är betydligt mindre än den Pål Bohlin
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byggt. Engbergs har bara två fönsterlufter. Om
folket på själva Bökebolsgården är noterat, att
Nils Nilsson har tre barn jämte dottern Kjersti.
Att hennes namn kommer med får tolkas så att
hon nått skattepliktig ålder, 16 år, och det skulle
innebära, att hon kan ha varit född år 1782.
Till följande år, 1799, sker ytterligare inflyttning till Bökebolet. Två nya familjer har slagit sig
ner där. Nykomlingarna heter Hallberg och Sifver
Nilsson. Båda har familjer. Det är små stugor de
bygger åt sig. Hallbergs har två fönsterlufter,
Nilssons bara en. Det är alltså utom själva huvudgården fyra stugor på Bökebolet och detta antal
gäller när 1800-talet går in.
Inflyttningen till Bökebolet tar något raskare
fart efter sekelskiftet 1700-1800. Vid mantalsskrivningen år 1808 är det sju arrendatorer på
Bökebolets ägor. Det första och samtidigt största
huset har åter skiftat ägare och nu bor en Hammar i det. Det synes vara sjuka och fattiga som
i stor utsträckning söker sig hit. Tre av nybyggarna på Bökebolet är betecknade som krymplingar och allmosehjon.
Mölle läge har vid denna tid 71 hus.
Ar 1815 bor följande åtta arrendatorer eller
husmän på Bökebolet: Hammar, Gunnar Persson,
Jacob Hall berg, Sifver Nilsson, Ola Eriksson, Pehr
Svensson, Jöns Eriksson och Pehr Bengtsson. Det
framgår av mantalsförteckningen att Hammar är
tulluppsyningsman.
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År 1825 bosätter sig familjen Peter Fisk här.
Fisk är född 1778.
Till år 1833 räknas det ett tio-tal arrendatorer
på Bökebolet. Några nya ovanliga namn bryter
av mot son-namnen. Där är Anders Persson Toll,
Nils Jönsson Rifve, Peter Sjöström, Petter Bergman och Peter Fisk.
Till fram emot mitten av 1800-talet har Bökebolet vuxit till 14 matlag och år 1860 är tjoget
fullt . Då bor här omkring 85 personer, bland dem
Peter Hoberg, Mäns Niisson och kustsergeant P.
Lind blad.
Nils Nilsson, som övertagit Bökebolet 1778, börjar några år in på 1800-talet bli gammal och
skröplig. År 1809 har han överlåtit gården åt sin
son Anders och själv satt sig på undantag. Den
31 mars 1811 dör han och den 26 november samma
å r är det bouppteckning efter honom. Bouppteckningsinstrumentet är en ur kulturhistorisk synpunkt mycket intressant handling. Man får genom
detta en god bild av ett medelstort bondehushåll,
vad man i början av 1800-talet förfogade över
och vad de olika inventarierna värderades till.
Enligt bouppteckningen den 26 nov 1811 var själva
Bökebolsgården taxerad till 133 riksdaler och 16
skilling, en ko värderad till 16 riksdaler och 32
skilling, sex får och en bagge tillsammans upptagna till sju rdl, två gäss och en gåse tillsammans
värda en rdl, en bibel värderas till två och en
väggklocka till en riksdaler osv. Hela boet blir
värderat till 278 rdl och 30 skilling och det skif79

tas enligt gängse lagar så, att sönerna vardera
får dubbelt så mycket som döttrarna. Varje son
får 60: 12 medan flickorna får nöja sig med
30: 6.
Bröderna Pehr och Anders Nilsson Bökberg behåller Bökebolet i sambruk. Pehr gifter sig med
Kjersti Hansdotter som är född år 1787. Anders
förblir ogift.
I början av år 1830 inträffar något som närmast kan betecknas som en katastrof för folket
på Bökebolsgården. Tillgängliga handlingar lämnar ingen uppgift om orsaken, men med bara någon månads intervall ryckes de tre vuxna bort
från de levandes antal. Anders Nilsson Bökberg
går bort den 17 februari, hans svägerska Kjersti
Hansdotter den 25 i samma månad och slutligen
lämnar Pehr Nilsson Bökberg de levande den 14
maj, alla i året 1830. Kan det vara möjligt att en
förhärjande farsot spelar in här? Åldern på de
avlidna kan inte sägas vara hög. Pehr född år 1777
är alltså 53 år, Anders född 1784 46 år och Kjersti
född 1787 43 år.
Bouppteckning efter Anders och svägerskan
Kjersti upprättas samtidigt den 7 april 1830. Efter
Pehr äger den rum den 28 maj.
Tre minderåriga barn, efter Pehr och Kjersti,
blir lämnade ensamma och föräldralösa. Det är
Nils född år 1815 alltså 15 år gammal, Anders
född år 1827 alltså tre år och Greta född år 1818
alltså 12 år gammal.
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De minderåriga barnen sätts under förmyndare; Lars Olsson, innehavare av Gylleröd och
gift med deras faster Sissa åtar sig detta uppdrag. Bökebolet lämnas ut på arrende; fanjunkare
Brinck på Kullagården åtar sig detta. I sju år
från 1830 till 1837, då Nils blivit myndig, räcker
denna arrendetid under Brinck.
Till den 25 mars 1837 är en samling män kallade till Bökebolet, de ska med anledning av arrendetidens utgång gå husesyn. Där är först och
främst förmyndaren Lars Olsson i Gylleröd, vidare nämndemännen Nils Larsson från Tunneberga och Erland Magnusson från J onstorp, kronolänsmannen Almqvist och slutligen den nymyndige Nils Pehrsson Bökberg och arrendatorn fanjunkare Brinck. Och nu går de en grundlig husesyn. Men innan det redogörs för den kan det vara
skäl att kasta en blick tillbaks på bouppteckningarna under året 1830 för att få en bild av hur
Bökebolet tedde sig när barnen blev föräldralösa
och Brinck övertog skötseln av gården.
Enligt bouppteckningen den 28 maj 1830 värderades själva fastigheten på Bökebolet till 400 riksdaler. Djuren och lösöret upptages till 435 riksdaler, 13 skilling och fyra öre och därmed blir
slutsumman 835-13-4. Följande kreatur fanns på
gården : ett gult och ett svart sto, en vit ko · och
en vit kviga, två får, ett lamm och en bagge. Det
gula stoet värderades till 43 riksdaler, den vita
kon till 16, baggen till två riksdaler.
6
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Det finns en brännvinspanna av koppar som
värderas till sex, en såg till en riksdaler; tre stycken liar är upptagna till en riksdaler, en vagga till
16 skilling, en bibel till en riksdaler, två psalmböcker till två skilling, en bok med titeln "Tankar
om Gud" upptagen till 32 sk; en kupa med bi till
två riksdaler, fyra sillnärdingar; upptages till sex
rfksdaler och 32 skilling tillsammans osv. Även
gårdens spannmål taxeras: 24 kappar råg tas upp
till sex riksdaler, och tre tunnor och 12 kappar
korn till 12: 32: - .
Vid auktionen, ·• som äger rum den 16 oktober
1830, betalas dä i stort sett överpris för sakerna.
Sillnärdingarna kostar en, två eller tre riksdaler
stycket; Peter Corfitsson i Mölle köper ett får för
2: 18: - , Brinck köper den · vita kon för 19 riksdaler; det gula stoet går på 71 och det svarta på
40 riksdaler. En blyfärgad vadmalsrock köper
fiskaren Anders Persson Hall i Mölle för två riksdaler. Per Bengtsson Ungfelt i Bräcke (mo:rn\ors .
morfar till den som nedskriver detta) köper ett
slagbord för 1: 41. Brinck köper såkorgen för 12
skilling och fiskaren Peter Nyberg i Mölle köper
två ullsaxar för 13 skilling, osv. Allt enligt det
väl utskrivna auktionsprotokollet som ännu finns
kvar.
Marsdagen 1837 gick synemännen runt och
granskade hus och ägor. Myndlingen Nils Persson
Bökberg kastade fratn en och annan anmärkning,
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som arrendatorn Brinck antingen bestred eller fogade sig efter. Sålunda ansåg Nils, att fönsterna
på ena längan varit i bättre stånd när arrendet
övertagits. Godemännen gav Nils rätt och ålade
Brinck att sätta i fyra nya rutor till kostnad av
0: 32. Ett lås med nyckel hade kommit bort och
Brinck anmodades att ersätta dem efter ett beräknat pris på O: 24. Taket på norra längan var söndrigt och här fick Brinck förbinda sig att åter sätta
det i stånd, osv. Man gick så ut och undersökte
jord och gärdsgårdar och fann, att de var behörigen underhållna och helt fria från anmärkning.
Husesynsinstrumentet slutar med:
Sålunda synat och förrättat betygar
Almqvist Nils Larsson Erland Magnusson.
Bröderna Nils och Anders Persson Bökberg beslutar att - liksom deras far och farbror driva Bökebolet i sambruk. Bådas namn återfinnes också på de arrendekontrakt som uppgöres
mellan Bökebolet och de som flyttat in och bosatt sig på dess ägor. Här några exempel på dessa
kontrakt:
"'Av Kronoskatte Rusthällshemmanet Nr 1 1;1i mantal
Bökebolets fäladsmark upplåta vi från nedannämnda
dato till år 1900 till fiskaren Ola Jönsson den gårdstomt
va.rå hans hus är uppfört med därtill hörande kålhage
emot följande villkor:
1 :mo Erlägges i städja två Rdr Banco
2 :o B etalas å rligen den 1 :e september till hemmanet
tre Rdr Banco
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3:o

I övrigt åligger honom ej ofreda eller göra någon
åverkan å hemmanets ägor i sådant fall varder
han sin besittningsrätt förlustig som försäkras av
Bökebolet den 9:e mars 1848

Nils Pehrsson Bökberg

Anders Pehrsson Bökberg

Med ovanstående kontrakt förklarar jag mig till alla
delar nöjd.
01,a Ols Jönsson
hållit om pe1man

Kontraktet är vidare bevittnat av två ojäviga,
och städjan i vederbörlig ordning kvitterad.
Här ytterligare ett kontrakt:
" Av Kronoskatte Rusthållshemmanet Nr 1 % mantal
Bökebolets ägande fäladsmark upplåta vi på femtio års
tid räknat från nedanskrivna dato till fiskaren Nils Mattisson från Kulla dess svärfaders Anders Svensson Tolls
innevarande hus med tomt emot följande villkor :
1 :o Erlägges i städja två Rdr Eco.
2 :o Betalas årligen den 1 sept till hemmansägaren tre
Rdr Banco.
3:o I övrigt åligger honom ej ofreda eller göra någon
åverkan å hemmanets ägor i sådant fall varder
han sin besittningsrätt förlustig.
Som försäkras av Bökebolet den 2 november 1848
Nils Persson

Anders Persson"

När bristen på kontanter för någon arrendator
blev alltför kännbar lät bröderna Bökberg dagsverken ersätta utlägg av koI_ltanter, som enligt
följande arrendekontrakt:
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"Av Kronoskatte Rusthållshemmanet No 1 1h mtl Bökebolets äg:;i,nde fäladsmark upplåta vi från nedanstående
dato till 1900 den hustomt till pigan Kersti Pettersson
som dess avlidne fader, Petter Fisch, förut innehaft och
bebott, emot följande villkor:
1 :mo Betales till hemmanet varje år den 1 :a oktober en
Rd1· Bco.
2: do Fem dagsverken utgöres årligen nämligen 2 :ne
mans och 3:ne · qvinsdagsverken.
3:o I övrigt åligger henne att ej ofreda eller göra
någon åverkan på hemmanets ägor, i sådant fall
varder hon sin besittningsrätt förlustig
so m försäkras av Bökebolet den 22 oktober 1855."

Eller som i följande :
"Av Kronoskatte Rusthållshemmanet No 1 Vs mtl Bökebolets ägande fäladsmark upplåta vi på femtio års tid
räknat från nedanskrivna dato till fiskaren Bengt Andersson och hans hustru den jordtomt där han redan uppfört sitt hus, samt efter dess faders död den södra hagtomten som nu av honom innehaves emot följande villkor:
1 :mo Från den 25 nästkommande mars utgöres årligen
till hemmanet fem dagsverken och efter mottagandet av hagtomten en Rdr 50 öre i penningar.
2 :do I övrigt åligger honom att ej ofreda eller göra
åverkan vid skogen samt på något sätt skada
hemma1;1ets ägor, i sådant fall varder han besittningsrätten förlustig .
3 :o I städja erlägges tre Rdr Riksmynt.
Bökebolet den 6 november 1865
Nils Bökberg

Anders Bökberg"

Båda bröderna Nils och Anders Persson Bökberg gifter sig, likaså deras syster Greta. Efter
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att bröderna i tio års tid i sambruk drivit Bökebolet beslutar de att dela upp det. Man ingår i
december å r 1849 till häradsrätten i Mörarp med
en begäran härom.
. Och i ett den 17 december 1849 meddelat utslag
förvandlas Bökebolet från att ha varit ett %
mantal till att bli två stycken '/ rn mantal, där
bröderna får lagfäst rätt till var sin halva. I utslaget heter det :
"H ärads r ä tten fann s käligt meddela Nils P ersson och
A nders Persson upp bud första gången ä. 1/ 1n manta l varder a av K ronoska tteru sthållshemma n et N :o 1 Bök ebolet,
som de dels ärvt efter s ina avlidna föräl drar, dels ock
utl öst av sin syst er Gr eta Per sdotter . .. "

Ett utdrag ur taxeringslängden säger, att Bökebolet vid denna tid var värderat till 690 riksdaler
banco.
Bakom uppdelningen och utslaget låg ett långt
och ganska krångligt uppdelningsarbete. Den 4
mars 1848 hade bröderna löst ut sin syster med
200 riksdaler banco kontant plus rätt för henne
att bebo en tomt under sin och sina barns tid.
Greta är gift med båtskepparen Petter Pe:r:sson
och de slå r sig ned på södra sluttningen av hemmanet invid den lilla stig kallad "Smutten", som
leder ned till Kåserna. Det är i det hus som nu
kallas Bergmansgården. En handling, vari Greta
och hennes man ges rätt att bo här, skrives ut
och den lyder:
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"Av Kronoskatte Rushållshemmanet No 1 1hdels mantal Bökebolets ägande fäladsmark upplåta vi till vår
svåger Båtskepparen Petter Pehrsson den jordtomt varå
han uppfört sitt ägande hus bestående av omkring sex
kappeland jordrymd vilket han äger att nyttja och bebo
för sig och i sina efterkommande barns tid.
. 2. Förbinder jag mig att årligen till hemmanet erlägga
i jordskyld En Rdr Rgl vilka penningar .alltid skall betalas den 2 jan varje år.
3. I övrigt åligger mig att i likhet med de andra å
hemmanet bosatte husägare ej på något sätt ofreda eller
göra åverkan å hemmanets ägor.
4. Som härmed på det kraftigaste försäkras genom
våra egenhändiga underskrifter.
Bökebolet den 10 dec 1849
\.

Nils Persson
ägare av 1 / in mtl Bökebolet

Anders Persson
ägare av i / 1 r. mtl ·Bökebolet

5. Med ovanstående contrakt förklarar jag mig till alla
delar nöjd.
Petter Pehrsson
Båtskeppare."

Som ett kappeland är 154 kvadratmeter skulle
den tomt Greta och hennes man betingade för sig
och sina barn mäta drygt 900 kvm.
Efter nära hundra år kom detta tomt-kontrakt
att bli aktuellt, kanske på ett beskt sätt. Det var
ju utskrivet bara som ett arrende- och inte som
ett köpekontrakt. När det sista av Petter och
Greta Perssons fyra barn, fru Kersti Larsson, år
1943, dog, och det efter henne anordnades boutredning och arvsskifte, gick tomten tillbaka till
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ägarna av Bökebolet. De som tog arv efter Kersti
Larsson fick i vanlig ordning köpa den och nu till
gängse pris.
Greta och Petter Persson hade fyra barn:
Kersti, Johanna, Petter och Mathilda. Låt oss
stanna ett ögonblick vid Kersti. Hon föddes år
1849, samma år som hennes föräldrar slog sig
ner på sin sex-kappelands-tomt. Hon gifte sig med
båtskepparen Magnus Larsson född 1839. Han
deltog som sjöman i det Nordamerikanska inbördeskriget på 1860-talet, på nordsidan, genomlevde
det med ära och med livet i behåll och erhöll efteråt som erkänsla för sina insatser s. k. veteranpension av Förenta Staternas regering. Efter hans
död, år 1894, övergick hans pension på hans
hustru, Kersti Larsson, som lyfte den ända till
sin död år 1943, 94 år gammal. Varje månad kom
det en check från USA :s statsbank på 40 dollar
till henne. Nedskrivaren av detta ombads att under fru Kersti Larssons sista levnadsår, då hon
av sjukdom och skröplighet inte själv orkade
resa in till Hälsingborg för att lösa in checkerna
- det skulle ske vid en viss bank - ordna detta
för henp.e. Det hade redan hunnit samlas en hel
mängd outlösta checkar, de låg på olika ställen,
i köksbordets lådor, instuckna i böcker etc. Med en
viss möda skrev Kersti Larsson sitt namn på dem
så att de kunde förvandlas i klingande mynt.
Trots vårt letande hittades några stycken checkar
först efter hennes död; om man lyckats lösa in
dem är mig obekant .
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...

För att återgå till bröderna Nils och Anders
och deras delning av Bökebolet, så blev det en nog
så omständig · procedur. En stötesten var den
stora gråstenslängan, den som ännu finns kvar
och ligger just bakom disponent Frank Elfversons
villa. Bröderna beslöt att dela den mitt itu och
ta var sin halva. En överenskommelse skrivs ut:
"Undertecknad, ägare till 1/ ,r. mtl Nr 1 Bökebolet, har
denna dag till min broder Anders Pehrsson Bökberg, ägare
till 1/ rn mtl av ovannämnda hemman, utav fri vilja försålt halva delen av en av mig på hemmandets ägor uppförd gråstens-ladugårdslänga, 32 alnar lång och 12 alnar bred emot en överenskommen summa 225 riksdaler
riksmynt, att jämte mig nyttja och bruka, så länge vi
hemmanet Bökebolet gemensa mt begagna . . . "

I fortsättningen tillerkänner sig Nils rätten att
köpa tillbaks den försålda halvan om brodern
skulle avyttra sin del av hemmanet. överenskom·
melsen är daterad den 1 december 1849, och den
bekräftas av kvitto på att Nils emottagit summan.
Vid uppdelningen av Bökebolet i två hälfter
låter man också gränsen gå tvärs igenom gråstenslängan. Från längans södra sida drar man
gränsen i rak linje mellan Sven Bengtssons och
Petter Perssons hus ned till Krapperups gräns
vid Kåserna. At norr utgår gränsen från gråstenslängan och följer den gamla gärdsgården och vä··
gen åt nordväst till det s. k. Mölledämmet, där
den följer nedre sidan av storåkern och sedan
gärdsgården upp till Kullas ägor. Man beslutar att
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Nils ska äga och bebo den västra delen av Bö.kebolet och Anders den östra.
Nils Bökberg har uppfört en kås ner1e i Tångnean och han förbehåller sig rätt till den. Det är
den nordligaste av dem. Båda bröderna förbehåller sig lika rätt till fiske, stenkörsel och strandningsrätt vid stranden och torvtäkt i mossarna
uppe på berget. De förbinder sig slutligen att till
hälften var upplägga och underhålla gärdsgårdarna mellan sina ägor.
Båda bröderna får i sina äktenskap stora barnkullar. Nils född år 1815 och gift med Kersti Pettersdotter född 1818, får sju barn. Anders född
1827 och gift med Anna Hoberg, född 1832, får
inte mindre än åtta barn. Nils' familj kommer att
ligga något före Anders' i tiden ; när Nils' barn
håller på att flyga ur boet eller redan har gjort
det, står Anders' familj i sin fulla blomning med
alla barnen skrivna i hemmet.
Ar 1859, då Nils Bökbergs familj var fulltalig,
fanns följande barn i hans hem : Christina född år
1841, Petronella född 1843, Johanna född 1845,
Botilda född 1847, Anna född 1849, Peter född
1852, Gustaf född 1856. Det gör sju barn tillsammans.
Brodern, Anders Bökberg, hade vid samma tid
bara följande barn: Christina född år 1852, Mathilda född 1854 och Nils född 1856.
1875, 26 år senare, har bilden ändrats dithän
att bara två av barnen är skrivna i det Nils Bökbergska hemmet, nämligen Anna född år 1849 och
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styrmannen Peter född 1852. Fadern, Nils Bökberg, är död sedan 1866. S:amtidigt är hos kustroddaren och båtskepparen Anders Bökberg följande barn angivna: Christina född år 1852, Mathilda född 1854, Nils född 1856, Anette född 1859,
Hilda född 1862, August 1865, Carolina 1868 och
slutligen Alma född 1871 - tillsammans åtta ättlingar. Allt efter mantalsförteckningen för Brunnby socken de nämnda åren.
Anders Persson Bökberg bodde i nuvarande
villa Stenhög.
Flickorna synes överväga bland 1800-talets Bökbergare. Det är väl detta som gör att själva familjenamnet Bökberg trots de stora familjerna på
1800-talet numera inte är företrätt hos mer än
en familj i Mölle -- Bökebolet. Likväl har släkten
varit livskraftig och det är ett stort antal invånare i Mölle municipalsamhälle som tillhör bökebolsfolket. De flesta av släktens manliga medlemmar har ägnat sig åt sjöfart; två medlemmar ur
släkten har gjort uppmärksammade insatser inom
Mölle municipala liv och inom turiströrelsen.
Det är kamrer Auke W Lindström och hotelldirektör fru Lalla Olinsson, född Lindström, båda
ättlingar till Mathilda Bökberg, gift Lindström.
A W Lindström invaldes i municipalnämnden
1916, blev dess vice ordförande följande år; satt
som ordförande i Mölle municipalstämma 19211947, blev vald till nämndeman 1929 och hade
utöver dessa befattningar en lång rad kommunala och municipala uppdrag. Bl. a. var han sedan
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1920 ordförande i Brunnby taxeringsnämnd, vidare vice ordförande i Brunnby kommunalfullmäktige och i Mölle kapellstyrelse mm. Alltsedan bildandet av AB Kullabergs Natur (1914) var han
dess kamrer och i denna egenskap förde han bl. a .
i Stockholm, Berlin, London, Köpenhamn framgångsrika turistförhandlingar. Hans hem, Möllegården, byggt 1926-27, på Bökebolets mark, är
känt för sina rika samlingar av konst, böcker,
porslin, gamla mynt mm. Särskilt uppmärksammad är hans gravyrsamlingar med motiv· från
Mölle-Kullen. Även eh svit teckningar och målningar av nu döda möllebor är av stort värde.
Hans gästböcker innehåller många namn på
kända personer. Författaren Ivar Lo-Johansson
har fört på tal tanken att hela det Lindströmska
hemmet med sina fina samlingar borde på något
sätt konserveras och · i orubbat skick bevaras åt
eftervärlden.
Fru Lalla Olinsons gärning ligger helt inom turismen. Föräldrarna ägde och drev Hotell Lindström, som hon övertog och år 1938 byggde om
till Kullahus. År 1939 köpte hon Grand Rotel Ahlbäck, som då befann sig i konkurstillstånd. Då
hon sålde det 1954 hade hon drivit upp dess omsättning till omkring 450.000 kr och gav därvid
sysselsättning åt 90 personer. Omsättningssiffran
väger mer med tanke på att hotellet bara var öppet ett par' korta sommarmånader.
År 1943 köpte hon Hotell Olympia och år 1947
Storhallen. Båda förvandlades till annex åt Grand
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Hotell med dess starkt växande omsättning. År
1954 efter att ha lämnat Grand Hotell förvärvade
hon Hotell Elfverson - det var efter att det
brunnit - renoverade det för c :a 150.000 kronor,
men lämnade det igen efter något år och när detta
skrives har hon koncentrerat driften till Storhallen och Kullahus, det senare nu kallat örehus.
Under andra världskriget förvandlade fru Olinson
sina hotell till flyktingförläggningar. Danskar,
estländare och polacker bodde här; tidvis gav hon
fristad åt 400 flyktingar, människor från det söndertrasade Europa.
Med hjälp av tillgängliga handlingar kan man
göra upp en släktkedja av bökbolsfolk på inte
mindre än nio släktled sträckande sig från nuet
praktiskt taget ända bort till den danska tiden :
Lasse Höglund, född 1947 - Britt Höglund ,
född Lindström - A W Lindström, född 1890 Mathilda Lindström, född Bökberg 1854, död 1939
- Anders Persson Bökberg, född 1827, död 1910
- Per Nilsson Bökberg, född 1777, död 1830 Nils Nilsson, död 1811 - Nils Andersson, död
1773 - Bencta Hellgesdotter, verksam på 1600talet. De nio släktleden går genom fyra århundraden . Bencta Hellgesdotter är morfars morfars
farfars faster till den förstnämnde.
Kedjan av innehavare av Bökebolet fram till
klyvningen 1849 ter sig: Maaens Tryellssen ? 1678 ; Trued Nilsson 1678-1727; Nils Andersson
1727-1773; Kierstina Nilsdotter 1773-1778; Nils
Nilsson 1778--1811; sambruk bröderna Per och
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Anders Nilsson Bökberg 1811-1830; fanjunkare
Brinck, arrende 1830-1837; sambruk bröderna
Nils och Anders Persson Bökberg 1837-1849.
På 1870-talet, tydligen 1877 eller 78, börjar en
ny stenkrossperiod på Kullaberg. Det är den
tredje. Den första inträffade vid mitten av 1700talet, den andra just i början av 1800-talet. Vid
den andra perioden gällde det att ta sten till det
nya hamnbygget i Hälsingborg. Och främst gällde
det att hämta sten som brutits för Landskronas
räkning men lämnats kvar. Ett brev från hamndirektionen i Hälsingborg ställt till K. M :t och
daterat den 30 september 1805 röjer vad det är
fråga om:
"Med kännedom om att vid Kullaberg en hel del sten
befinnes som för längre tid tillbaka och i avseende på
Landskronas fästningsbyggnad för Eders Majt och Kronans räkning blivit sprängd och klyvd har hamnbyggnadsdirektionen i Hälsingborg låtit löjtnant mekanicus H
G Hult som har inseende över hamnarbetet företaga resa
dit för att beskaffenheten av sådan sten skåda och beskriva, och i anseende till den skriftliga berättelse Hult
avgivit, att den vid Kullaberg ännu befintliga ännu odisponerade stensort är av hård art och tjänlig att använda
i muren å Hälsingborgs tillämnade hamnbyggnad, anhåller hamndirektionen om bifall till användande av all den
vid Kullaberg varande tjänliga sten till hamnbyggnaden
i Hälsingborg . . . "

Ansökningen bifalles.
Nu vid tredje stenbrytningsperioden låter man
uppsätta en stenkross vid Barakullen och Böke94

bols väng ovanför Malarna och sätter den i arbete. En brygga byggs vid Dambadet. Stenen, som
bryts, är avsedd för Köpenhamns befästningar,
men redan efter ett års tid avbryts stenkrossarbetet helt plötsligt: Anledningen är lustig nog; en
sällsynt blomma, en botanisk raritet, stod i vägen. Botanister påvisade att här nedför Barakullen och Italienska vägen eller Nyväg, som den då
hette, växte bl. a. de sällsynta Lathyrus sphrericus
och Primula acaulis. Detta fick till följd, att baronen på Krapperup, vilken ägde berget, förbjöd
vidare stenbrytning. Industrin, här representerad
av den glupska stenkrossen, fick vika för en liten
späd blomma.
Och därmed är vi inne på en detalj i Bökebolet,
som väckt mycket uppmärksamhet inom den botaniska världen, nämligen växtligheten på Bökebolet. Den bekante växtkännaren och ledamoten
i Svenska akademin Sten Selander besöker våra
trakter sommaren 1913 och publicerar efteråt
Svenska Dagbladet sina rön, vi citerar:
. . . dess flora söker sin like i Sverige, ja i hela Nordeuropa. Fyra växtarter Lathyrus sphrericus, Festuca heterophylla, Rubus kullensis och Primula acaulis ha här sin
enda svenska ståndort Rubus kullensis finns i hela världen blott på denna lokal, som Lathyrus och Festuca äro
ej kända från någon annan plats i Skandinavien. Härtill
kommer ett stort antal arter, som utom från Kullen
blott äro kända på ytterst få , kanske endast en eller två,
svenska växtorter.
Men ej ens den mest fanatiska naturentusiast kan begära; att man skulle göra avsevärda ekonomiska uppoff-
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ringar för att hindra några växtarter att försvinna ur den
svenska floran. Annat blir förhållandet, då som här de
hotade arterna hysas av växtsamhällen av så utpräglad
egenart, att de sätta en även för lekmannen tydligt skönjbar prägel på hela landskapet. Så gott som alla Kullens
märkliga växter förekommer nämligen inom eller i det
omedelbara grannskapet av en jämförelsevis liten skog,
den s. k. Bökebols vång, vilken torde vara fullständigt
enastående i det nordliga Europa.
Till hela sin typ avviker den från vad man eljest ser i
norra delen av vår världsdel, men påminner istället om
Medelhavsländernas eller Balkanhalvöns skogar. Det viktigaste trädet är vinterek, vilken i Sverige eljest blott
uppträder sällsynt insprängd bland andra träd. Som lianer i träden och mellan markens stora stenblock klättrar
murgröna och vildkaprifol i sällspord ymnighet och här
och där mellan de ganska glesa träden växer snår av
hagtorn och hassel. örtvegetationen utmärker sig främst
genom sin rikedom på sydländska arter; denna är så stor,
att man här återfinner bortåt hälften av de växter, som
angivas för vissa sydfranska skogar.
Allt detta visar, att vi här ha att göra med ett relikt
växtsamhälle dvs. ett som till följd av gynnsamma lokala
förhållanden kunnat fortleva från ett förflutet tidsskede
med ett annorlunda beskaffat klimat. Vi kunna visserligen ej för Bökebols vångs vidkommande bestämt datera
detta; så mycket veta vi dock, att detta växtsamhälle ej
kan ha uppkommit senare än under bronsåldern, men möjligen tusentals år förut och knappast någonstädes kunna
vi som här få en bild av hur vissa delar av vårt fädernesland tedde sig i dessa längesedan svunna tider

Så långt Sten Selander.
Stenkrossarbetet på Bökebolet återupptogs på
1880-talet, möjligen 1883, och höll då på till 1901.
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Denna gång fortsatte man brytningen där Landskrona-folket slutat, alltså under Harastolen. Stenen som bröts gick till befästningarna vid inloppet till Köpenhamn, bl. a. byggdes Middelgrundsfortet med sten från Bökebolet.
Stora delar av bergsluttningen sprängdes bort.
De gamle berättar, att man förr i tiden inte
kunde gå längs stranden från Mölle till Skansarna
utan måste ta en omväg upp över backarna. Efter
bortsprängandet uppstod ny gatu- och tomtmark
och alla de hus, som ligger längs efter Norra
Strandvägen, är byggda på mark som frigjorts
genom stenkrossen.
Man borrade för hand in i berget och 8prängde
loss stora block som sedan skärvades och motades ned i stenkrossen. Olika makadamstorlekar
framställdes: 1/6, 1/4, l /2, 5 / 4 och 7 / 4 tums.
Räls lades ut från stenkrossen och i små tippvagnar, som rymde sexton på en famn, drogs den
färdiga varan av hästar bort till hamnen, där inlastning skedde.
Seglationen i Mölle fick ett Htarkt uppsving
tack vare stenkrossen. Ett antal möllebor lät
bygga eller anskaffa små fraktskutor s. k. bomseglare, varmed de seglade sten till Köpenhamn.
Fredrik Brandt och Sven Bengtsson hade en seglare, Georg Svensson, Anders Rifve, Janne Sonasson, Anders Hansson och Anders Persson vardera
en. Även utsocknes, främst från Ven, idkade fraktfart på Mölle vid denna tid. En liten ångare Kjärteminde som tog sex famnar och en seglare Sva97

nen, som tog fyra famnar sten angjorde Mölle
hamn. Sten fr.ån Bökebolet har alltså byggt, upp .
befästningarna i Landskrona och Köpenhamn,
delvis hamnen.i Hälsingborg.
Genom stenkrossarbetet tillfördes byn nya,
fasta invånare, av vilka de flesta synes ha bosatt
sig på Bökebolets mark, · t.o. m. på tomter som
frigjorts genom deras egna arbete. Sven · Petter
Johansson, Karl' Blomkvist, . Karl Fredriksson, .. J ,
A Sandberg, Rilar.ius-Johnsson, Olov Rothsten och
Per Persson sta:p.nade kvar efter att stenkrossen
slutat sin verksamhet och blev möllebor.
När Mölle upptäcktes som badort och tillströmc ·.'
ningen av turister från både Sverige och . utlandet, främst Tyskland, och Danmark, satte in för·.
full kraft blev det något av en Klondyke-rush på
Bökebolet. Det var Bökebolet som utgjorde den
naturskönaste .delen .av samhället oc.h här sköt •
hotell, ,lyxvillor .och va,nliga bostadshus upp som ·
svampar ur jorden. En rasande byggnation satte
in. Sjökapten Johannes Elfverson, som år 1874
för 3.125 kronor köpt 5/ 96 mantal av Bökebolet
underlättade denna utveckling genom att han lät .
staka ut villatom~ei'. och gator.
Av hotellen är Grand Hotell det .mest kända.
Dåvarande arrendatorn på Kullagården Johannes
Ahlbäck lät bygga det. Arbetet påbörjades 1908
och hotellet stod färdigt att ta emot gäster sommaren 1909. De övriga hotellen som byggdes på
Bökebolet hette: Hotell Sjöhem byggt i början av
1900-talet · av Herman och Hilma Corfitzon, född
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Elfverson; Hotell Olympia byggt av Martin Jansson strax före första världskriget; Strandpensionatet byggt av Bernhard Bengtsson 1929 och slutligen Klubbhotellet tillkommet under andra världskriget.

Bökebolet och Mölle från Barak1llZ6'1 i . I förgr1lnden syns
de stora sornmarv illoriui Solvik en och Ekebo . Karl XII: s
lika nsar är delv is dolda lt V v egetat i onen . Utanför hamnen
l!kymtur soui ett streck den s. le. ören.

Av sommarvillorna är väl villa Solviken, Marga,
Tomteli och Ekebo de största och mest kända.
Den senare är den största, byggd av häradshövding Carl Lilienberg. Han hade sökt längs hela
Västkusten efter lämplig plats för sommarbostad,
kom till Mölle, blev begeistrad, köpte 8.000 kva99

dratmeter mark 80m kringbyggdes med en anskrämlig fängelseliknande mur och lät därinnanför bygga det slottsliknande Ekebo, som den
danske arkitekten Clemensen gjort ritningar till.
Den livliga byggnadsverksamheten på Bökebolet vid tiden för sekelskiftet förde med sig att vid
bildningen av Mölle municipalsamhälle, år 1907,
kunde man på Bökebolet räkna till 43 hus, dvs.
drygt en fjärdedel av de 156 som det nybildade
municipet omfattade.

11.H !

llR KULLABERGETS SAGOFLORA
Mellan fantasi och verklighet

Ett regn hade överraskat oss när vi var som
bäst i färd med att söka efter nedgången till
Trollhålet där på den branta och ödsliga nordsidan av Kullaberg. Vi sökte skydd i Fredrik VII :s
grotta. Regnet blev långvarigt, och för att göra
det bekvämt för oss, tog vi var sin flat sten från
malen därute och satte oss på dem - jag, mina
två söner, deras sommarkamrat och deras spänstiga mor.
Vi hade ficklampa med oss, och när jag lyste
i taket på grottan tyckte vi oss finna, att det
var svart som av rök från en eld. Och då jag lyste
på grottans jordgolv fann vi, att detta var svart
av aska och träkolsrester. Ja, iakttagelserna var
riktiga, vetenskapsmän från Lund har påvisat att
denna grotta varit bebodd under stenåldern. Där
mitt på grottgolvet hade stenåldersfolket haft
sin eld och kring den hade de suttit på samma
sätt som vi. Då jag lade ficklampan mellan ett
par stenar gav det illusionen av en eld. Vi kände
oss nästan. som förhistoriska stenåldersmänniskor.
Vetenskapsmännen hade gjort utgrävningar
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härinne och de hade funnit en hel del stenålderssaker, flera flintredskap, en nål av ben, knackstenar och sönderknackade snäckskal och ben. De
hade påvisat flera lager av träkol från eldar och
detta utvisade, att grottan hade varit bebodd under flera perioder. Första gången i en avlägsen
urtid.
Vi lekte med tanken på att vi kanske härstammade i rakt nedstigande led från de stenåldersmänniskor, som suttit här kring sin eld. Tanken
eggade, fantasin sköt fart och vi kom in i en sagostämning, som ryckte oss med. Det var som om
Kullabergets alla sagor trängde sig på och pockade på att bli berättade. Det var bara att låta
dem komma ...
Trollhålet, som vi höll på att leta efter då regnet överraskade oss, har legat på andra sidan
bergryggen strax öster om J osefinelyst. Det ska
ha haft sin nedgång intill en nästan lodrät klippa
där på rännemalen. Det är nu igenrasat. Så länge
jag kan minnas har människorna talat om Trollhålet, ja, det var en av de första berättelser med
mystik som jag fick höra.
Trollhålet gick djupt, djupt ner i berggrunden.
Det hade förbindelse under Skälderviken med
Hallands väderö; genom en gång eller tunnel kunde man komma upp därborta när man gick ner
här. Gamla tiders sjörövare och smugglare använde sig av det. Här kunde de gömma sig undan.
Härifrån kunde de göra överfall när de med hjälp
av falska fyrar lyckats locka något fartyg att
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stranda. Sen kunde de gömma sig och det rövade
godset, sedan de dödat besättningen. Nere i Trollhålets dunkla djup samlades också väldiga skatter.
En gång· var det två studenter från Lund, som
liksom vi, ämnade utforska hur det verkligen förhöll sig med Trollhålet. De bodde i Arild och härifrån gjorde de sin expedition. De skaffade ett
mycket långt rep, en hacka och en lykta. Så tog
de sig till Trollhålet. Den som var modigast beslöt
sig för nedstigningen, knöt repet om livet, tände
lyktan och steg ner i underjorden.
Så försvann han i det mörka djupet. Han däruppe släppte ut rep, mer och mer. Det ville inte
säga stopp. Han började bli orolig, tänk om repet
gick av. Hur långt kunde egentligen kamraten gå?
undrade han smått förskräckt. När nästan hela
repet var ute och bara en liten stump kvar, kände
han däruppe en serie våldsamma ryckningar och
slitningar i repet. Det var nära att han släppt det.
Först höll hans armar och händer på att förlamas,
domna, men ögonblicket efter fann han sig och
förstod, att det var fara å färde och började så
för brinnande livet att hala hem. Med hjärtat i
halsgropen halade han, allt vad han orkade. Med
ny förskräckelse märkte han att det gick så märkvärdigt lätt. Vad kunde det bero på? Vid hans
fötter samlade sig en hel hög med rep. Äntligen
började han närma sig slutet av repet och äntligen var tampen uppe i dagsljuset.
Kamraten var inte med! Istället för honom
hängde 'i ändan på repet ett blodigt bockhorn.
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Kamraten fick han aldrig återse, därför att ingen
efteråt vågade på nytt stiga ner i Trollhålet.
Men efter en tid, det var många år senare, var
det på nytt två vetgiriga och modiga studenter,
som beslöt att utforska Trollhålet. De skaffade sig
också ett långt rep, en pik och en stormlykta.
Nedstigandet började, repet släcktes ut; när det
var nästan slut kändes även denna gång en mängd
våldsamma ryck och slitningar. Han däruppe
drog in av alla krafter. Han lyckades få upp sin
kamrat, men denne var i ett bedrövligt tillstånd.
Hans lykta var släckt, men den var inte sönderslagen, krossad, det var som om någon med avsikt
blåst ut lågan utan att skada lyktan. Repet hade
blivit tilltrasslat med en mängd egendomliga knutar, som det blev svårt att lösa upp. Mössan hade
han mistat, hans hår stod på ända. Han verkade
fullkomligt omtöcknad och virrig, några vettiga
svar kunde han inte ge och därför fick studenten
däruppe aldrig veta vad som hänt kamraten därnere i underjorden. Han som gjort nedstigningen
förblev virrig och besynnerlig.
På något sätt, antingen genom åskslag eller
genom någon lätt jordstöt, har Trollhålet rasat
igen och de dunkla krafter, som driver sitt spel
därnere, har liksom dragit ett täcke över sig för
att få vara i fred. Många har, liksom vi, sökt efter
nedgången, men ingen har lyckats hitta den. Det
kanske var tur för oss att vi inte kom för nära
denna farliga plats.
Trollhålet är inte den enda plats på Kullaberg,
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där mystiska väsen drivit sitt dunkla spel med
människorna. På Käringmalen, exempelvis, har
det också hänt egendomliga ting. Käringmalen
ligger härintill ett stycke åt väster i riktning mot
fyren. Det är brant där och ganska svårt att ta
sig ned. När man kommer ner på malen slår ödsligheten emot en. En man från Mölle hade en
gång i tiden av någon anledning förirrat sig dit.
Han kände sig sömnig och lade sig att sova. Ingen,
allra minst han själv, vet hur länge han sovit där
på den fina malen, men han vaknade vid att havsmåsarna började kliva på honom. Medan han sovit
hade det hänt något konstigt med honom, mystiska varelser eller väsen, som han aldrig fick se,
hade gjort "kinter" med honom. Man fann honom
utsvulten och genomfrusen, oförmögen att redogöra för vad som hänt. Han blev liksom studenten
i Trollhålet omtöcknad och virrig efteråt.
Enligt vad det berättats mig har det hänt liknande saker häruppe på berget, men där vet man
hur det gått till, därför att det var en människa
som kraften utgick ifrån, som var med. Häruppe
på Kulla bodde en gång i tiden en kvinna som
sades besitta ovanliga krafter. Man kallade henne
Petter Jeppskan.
Hon bodde i en liten torpstuga, eller rättare en
hydda, den hade bara ett enda litet fönster. Framför sin stuga hade hon en liten trädgård, där det
växte några äppleträd, några stickelbärsbuskar
och några örter som hon brukade till läkemedel
och liknande. Runt om trädgården gick en häck
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av smällebärsbuskar. Häcken var inte riktigt tät,
utan på ett ställe .var ett hål, lagom stort för ett
barn att krypa in genom. En gång när en flicka
från fyrvaktargården var på väg hem från skolan tänkte hon, att hon skulle krypa in genom
det där hålet för at~ ta några stickelbär.
Ja, hon kom in i trädgården, såg bärbusken
framför sig och sträckte fram handen för att ta
av bären. Det skulle hon inte ha gjort. Gumman
hade sett henne genom fönstret, förstått hennes
avsikter, förmodligen läst hennes tankar, och
just då den lilla flickan sträckte fram sin hand
gjorde den gamla något samtidigt som hon ljudlöst öppnade fönstret - allt hade till följd att
flickan blev som förstenad. Hon kunde inte komma ur fläcken, hon ville springa sin väg, men
kunde inte. Hennes fötter var inte som bly, de var
som fastvuxna vid marken. Hon stod där hon stod,
förlamad, förstenad. Gumman hade någon slags
makt över henne.
Nåväl, i hennes hem saknade man henne omsider. Timmar hade gått utöver den vanliga tiden,
då hon brukade komma hem. Föräldrarna blev
oroliga och fadern beslöt att gå ut och söka efter
henne. Han fann henne också, fast barnet kunde
inte svara på hans tilltal och frågor. Fadern blev
allvarligt förskräckt, då han såg sin flicka stå
där orörlig och förstummad. Han skyndade fram
till henne och tog i henne och då var det som om
förtrollningen bröts. Han måste emellertid i det
närmaste bära henne hem och hon måste ta sig
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fritt från skolan ett par dar för att hämta sig
från den skrämsel och skräck hon varit utsatt för.
Troligen kom hon aldrig att snatta fler stickelbär
i sitt liv, åtminstone inga från gummans trädgård.
Man var rädd för den gamla. Man räknade
henne som trollkunnig.
Hon skulle ha haft en eller två döttrar, men de
skulle inte ha varit så särdeles vackra och som
de dessutom var fatti ga, hade de inte varit något
särskilt åtråvärt parti. En bonde någonstans uteifrån Brunnby socken sällskapade så smått med
den ena, han hade träffat henne på Skallebacken
under den årliga pingstdansen. Modern räknade
med att det skulle bli giftermål av. Men så kom
en annan flicka, en bonddotter i vägen, och som
hon var ifrån en större gård och dessutom stiligare fångade hon helt bondens intresse och så
övergav han Petter Jeppskans dotter. Modern blev
förtretad över detta och beslöt sig för att söka
upp bonden för att tala ut med honom och få en
förklaring.
Hon träffade honom just när han höll på att
leda hem en ko från vången. Han skulle just gå
över en gärdsgård.
- Varför vill du inte ha min tös? frågade hon.
- Jag har inte tid att prata med dej nu eller
att gå med din dotter, svarade bonden kanske
lite föraktfullt.
- Har du inte tid att gå med min tös så behöver
du inte heller ha tid att gå med dina djur, sade hon
med hotfull röst och i samma ögonblick gjorde
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hon något. Det var som om något konstigt flugit
på kon, den började konstra och mannen som
skulle leda henne över stenarna föll på något sätt.
Men det var inget vanligt fall, mannen måste ha
hjälp hem och länge fick han ligga på sin soffa
slagen av värk. Hans ko råkade också illa ut, den
började sina, återfick aldrig sin mjölkningsförmåga utan måste gå till slakt.
Det hände också att en bonde som hade sina får
till bete uppe på Kulla släppte dem så att de kom
att beta intill Petter Jeppskans stuga eller till
och med inne i hennes trädgårdstäppa. Man varnade honom. Gräset där var förbehållet gummans
egna får, hon hade ett eller två stycken. Ba, sa
han överlägset, inte är man rädd för en gammal
käring. Men han blev varse .annat. Det dröjde inte
länge förrän han till sin stora förvåning och kanske förargelse fann, att ett av hans får blev sjukt.
Han brydde sig inte om det utan släppte på nytt
ut sina får i närheten av gummans täppa. Ännu
ett får blev sjukt och då förstod bonden, att han
gjort något galet och såg sen till att hans får
betade så långt ifrån hennes stuga de kunde
komma.
Hon blev mycket gammal. Hon levde ensam i
sin lilla stuga och hennes syn avtog så att hon
höll på att bli blind. Fattigvårdsnämnden beslöt
att ta henne till ålderdomshemmet, eller som det
på den tiden hette, fattiggården. Hon ville inte
dit; när fattigvårdsnämndens ordförande gjorde
det första besöket hos henne eller ämnade göra
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det kom han inte längre än till grinden. Den gamla
var på sin vakt. Då han tog i hennes grind blev
han obehagligt berörd på något sätt, kände sig
illamående och måste vända med oförrättat
ärende.
Först genom list och överrumpling lyckades
man få henne frän hennes torvtäckta stuga till
sockenhemmet.
- Hade jag vetat att ni skulle komma, så hade
ni aldrig fått mig iväg, ska hon ha sagt till myndighetspersonerna.
Hon blev i alla fall intagen på ålderdomshemmet. Men hon fick inte leva där så värst länge.
Hon dog av en egendomlig orsak; det hörde till
reglerna att de som intogs blev badade innan de
fick nya kläder. Så gjorde man med henne också
trots att hon reste motstånd, hon tålde det inte
utan dog strax efter, berättas det.
Det fortlever här på Kulla en livskraftig sägen
om en trollkvinna, en mörkhårig, gåtfull varelse,
som ingen kände, som helt plötsligt dök upp här,
men som försvann lika fort och aldrig mer kom
till synes. Hon räknades som ett troll. Hennes historia har jag delvis lyckats rulla upp och därvid
har jag sammanfogat berättelser från skilda håll.
En gång när jag gjorde uppteckningar om forna
tiders liv på Kulla med fru Selma Knutsson, Mölle,
som hade bott i det där torpet som ligger vid
Eskils källa, häruppe på Kulla, berättade hon om
en otäck händelse.
De gamle hade berättat det för henne. Det var
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en sensommardag häruppe på Kulla. På en gård
strax intill där hon bodde, hade man haft ett litet
barn, som man lagt i en vagga och satt ut på
gårdsplanen för att det skulle få frisk luft. Man
hade ställt vaggan så att de äldre, som arbetade
ute på fälten, skulle höra ifall barnet skrek. Rätt
som det var började deras hund skälla av alla
krafter. Modern rusade full av farhågor och oro
in mot gården. Vad var det som höll på att
hända? När hon kom vid syrenhäcken såg hon en
grå varelse, en trollkvinna, som höll på att röva
bort barnet. Det var en liten förkrympt varelse.
Hon stod vid vaggan, när som helst skulle hon
böja sig över den och rycka till sig barnet. Hunden fortsatte att skälla av all sin kraft, men det
var som om den inte vågade gå till anfall. När
modern hastigt närmade sig och ropade smög sig
den grå varelsen undan. Hunden förföljde henne
och så försvann hon i skogen. Modern, och de
andra med för den delen, drog en suck av lättnad;
barnet var oskadat, och det fick inga men, men
sedan dess vågade man inte lämna det ensamt
på gårdsplanen. För säkerhets skull lade man en
psalmbok i vaggan bredvid barnet.
Någon tid senare, när jag talade "gammalt"
med 90-åriga fru Katrina Jeppsson i Mölle, som
var barnfödd i en stuga häruppe på Kulla, frågade
jag henne om hon hört talas om trollpackan, som
försökte att röva bort ett barn ur en vagga. Jodå,
det hade hon visst. Och hon berättade nästan
exakt samma historia men hade några ytterligare
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detaljer att tillfoga. Hunden hade givit skall när
han sett den besynnerliga varelsen komma smygande, sedan drivit undan henne och efteråt förföljt henne ända ned till dammen därnere i täta
skogen. Här hade hundens skall helt plötsligt tystnat, den hade på något oförklarligt sätt blivit
stum, det var som om trollpackan gjort något
med den. Efteråt blev den som förstörd, den blev.
inte till något, man måste döda den.
Det måste ligga något verkligt bakom en sådan
kuslig berättelse, helst när man hör den upprepas
så lika från olika håll. Jag beslöt att forska vidare
i saken och från flera håll har jag i stort sett
fått samma berättelse. Även i Stockholm, på
Kungliga biblioteket, finns en beskrivning av den.
Det är den kända författarinnan Eva Wigström
som står för den. På 1880-talet besökte hon Kullen och gjorde härunder uppteckningar av gamla
sägner och sagor. Hennes berättelse om trollpackan skiljer sig något frän de andras. Enligt hennes uppteckningar var den krokiga varelsen barfota, fast det var eh höstdag med is på vattenpussarna, man såg henne. Hon uppträdde på
själva Kullagården, kom gående uppför sluttningen mot nordsidan av berget, hon var underligt klädd, kunde inte tala som en riktig människa utan förmådde bara bjäbba. Bonden på Kullagården fick först syn på henne och räckte henne
ett stycke bröd, men hon slog bara ifrån sig med
händerna. Han rusade då in och hämtade en
psalmbok för att mana bort trollet men det hjälp.te
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inte. Inne på gården hade man ett spädbarn och
det verkade som om trollkvinnan ville åt det för
att förbyta det. Man lade för säkerhets skull en
psalmbok i vaggan och satte stål ovanför dörren.
Den besynnerliga varelsen drev omkring på gården, hotade de som bodde där inne med sina
knutna händer och glodde i fönstren. Till slut tog
bonden en piska som hade nubb i snärten och gick
ut på gårdsplanen och slog henne på hennes bara
ben så hon blödde. Då sprang hon sin väg; en
hund, som förföljde henne, föll död ned. Så försvann hon för att aldrig mer visa sig på Kulla. I
sin bok antyder Eva Wigström att hon hört berättelsen om den mörkhåriga kvinnan, som dök upp
på Kulla och försvann, från flera håll. Berättelserna föreföll grundas på en verklig händelse.
Av en ren tillfällighet kom jag ursprunget så
nära jag kunde komma. En fru i Mölle, fru E.,
skickade vid ett tillfälle bud efter mig. Hon hade
i en garderobsgömma hittat en hel del gamla,
nötta papper, som rörde hennes släkt och gård i
äldre tider. Om jag ville titta på dem och försöka
översätta dem. De var skrivna med gammelstil.
När jag så sorterade upp dem och tog itu med
tolkningen och renskrivningen av dem fäste jag
mig särskilt vid ett svart häfte, som var fyllt med
anteckningar om släkten från den tid man bott på
Kullagården. Anteckningarna var nedskrivna av
fru E :s farfar som fötts på Kulla år 1802.
En gång när han, farfadern, var en liten parvel
hade han gått upp på backen, möjligen är det en
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ättehög, som kallas Store Hög och som ligger
strax bakom hans hem. Han satt där och tittade
på blommor och fjärilar och djur. Plötsligt märkte
han att någon krafsade honom på ryggen. Han
vände sig snabbt om och blev verkligen förfärad.
Där stod en liten, grå, konstig varelse. I en hast
5,åg den ut som en mycket gammal gumma böjd
och krokig av värk. Men hon visade oväntad rörlighet. Han hade aldrig sett henne förr. Hon liknade inte någon han förut sett. Hon kunde inte
tala något språk, i alla fall inte göra sig förstådd.
Hon var mycket besynnerlig i sättet. Hon ville på
allt sätt komma bakom honom. Hur han än vände
sig, nog var hon bakom hans rygg. Han hade inte
annat att göra än .att springande ta · sig nedför
Stora Hög. Nära nog vettskrämd rusade han in
och berättade för sin far vad han sett.
Fadern tog då ett stycke bröd i ena handen och
en psalmbok i den andra och gick ut för att se vad
som var på färde. Man trodde på troll på den tiden
och det var därför som han tog med sig psalmboken. Han gick ut och upp på Store Hög, men
såg ingen, den mystiska varelsen hade försvunnit.
Först sedan han letat en god stund fick han syn
på henne, hon satt på gärdsgården, hopkurad, liksom om hon kände sig mycket olycklig. Han gick
försiktigt fram till henne och försiktigt räckte
han henne brödet och psalmboken. Men hon ville
inte ha någondera. Hon bara slog ifrån sig med
händerna. Fadern försökte tala med henne, men
I:wn kunde inte svara. Det verkade som om hon .
ö
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inte kunde tala. Hon gav bara ifrån sig några
egendomliga, hars~lande ljud och slog på nytt
ifrån sig med händerna.
Så försvann hon. Fadern och sonen stod där
mycket fundersamma. Skrämda drog de sig tillbaka mot gården. Vem kunde hon ha varit? Var
kom hon ifrån? Vart tog hon vägen, denna egendomliga krokiga varelse? Hade de sett i syne?
Nej! Men det var både första och sista gången de
fick se henne.
Efteråt fick de höra att hon också varit synlig
hos Mattis Larssons, där hon hade gått fram till
en vagga med ett barn, som fanns på gårdsplanen, och vaggat det. En hund hade rusat till och
skrämt bort henne.
Hon var så borta. Hon gav anledning till mycket
frågande . Men på Kullagården trodde man sig ha
funnit lösningen på hennes gåtfulla uppdykande:
Händelsen utspelades under Napoleonkrigen och
det var samma år som Finska kriget pågick. Man
hade funnit att vid samma tid som den mystiska
varelsen dök upp hade det legat ett par ryska
örlogsfartyg tätt utanför Kullen. Man tänkte sig
att den egendomliga varelsen skulle ha kommit
från dem. Man tänkte sig att den lilla gumman var
en av dessa olyckliga som hemma i Kejsarriket
Ryssland fötts till att bli en stor arvtagerska
men av illasinnade s1äktingar blivit bortrövad och
sedan innestängd någonstans, där hon aldrig fick
tala med någon och därför aldrig fick lära sig tala
något språk. De illasinnade ville emellertid inte
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döda henne utan valde istället att ta henne ombord på ett örlogsskepp när detta seglade ut.
När de så passerade det ödsliga Kullen, hade de
stoppat upp och under nattens mörker satt ut en
båt och med hjälp av denna satt henne i land
för att på så sätt bli av med henne utan att behöva döda henne. Hon måste efter alla beräkningar duka under därinne, hon kunde ju inte
göra sig förstådd , inte tala till någon.
De, som lämnat Eva Wigström uppgifter om
henne, hade också varit inne på samma tankar;
att hon på något sätt hade haft med de ryska
örlogsskeppen att skaffa.
Men hennes gåta blir väl aldrig riktigt uppklarad. Att hon uppträtt på Kullen får nog anses
vara säkert. Men frågorna varifrån hon kom och
vart hon efter sitt plötsligt uppdykande tog vägen
står kvar. Kanske hon bodde i någon grotta och
livnärde sig på bär. Fast man tycker, att hennes
kropp eller skelett skulle ha hittats.
Ja, Kullaberget och Kullagården har i alla tider
ända in i våra dagar varit platsen för många
oförklarliga eller övernatur liga händelser. Ja,
Kullaberget har rent av varit en tummelplats för
allsköns trolltyg.
Om man hade tur, om man gick ensam, om man
hade de rätta tankarna och om det var julaftonskväll så kunde det hända, att man fick vara med
om att se när Kullabergstrollen och tomtarna
firade midvinterfesten, det var samma dag som
julaftonen. Så hände det en gång för en dräng
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från Kullagården. Han var i julnatten på väg ned
mot Mölle för att hämta posten. -Som han gick där
fick han plötsligt se hur Barakullen liksom ·lyftes
uppåt, hur berget blev liksom satt på guldstöttor
och därinne under det såg han alla bergets pysslingar under glam och stoj sitta och dricka öl
och must, som skummade ur deras glänsande
sejdlar. En av pysslingarna gick fram till drängen
och ville bjuda honom på en bräddfull sejdel.
Drängen var törstig efter all julmaten, men han
tänkte sig för ett ögonblick, därinne mitt i den
glada skaran tyckte han sig se en flicka, tydligen
en bergtagen en, men så fann han sig och ropade:
- Jesus Kristus !
I samma ögonblick försvann alltihop och endast
den kala och vintriga Barakullen låg framför honom i julnatten.
Det var en gång några dagar före jul som en
tomtefar kom in i köket hos mor på Kullagården
med en spann och bad att få låna juldricka. De
hade gjort slut på sitt, de hade vält ut det. Hon
skulle få igen, lovade han henne. Ja, mor på Kulla
var gästfri mot allt och alla, inte bara vid jultiden
och hon gav pysslingen i spannen vad den kunde
rymma ; den blev bräddfull.
- Det ska du ha igen, goda fru , sa han, när
han försiktigt bar bort det lånade. Som tack ska
din drickatunna aldrig sina. Du ska kunna tappa
ur den hur mycket som helst. Men det sker på ett
villkor: du mor får aldrig kika ner i tunnan, då
kan det hända något som du inte tycker om!
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Mycket riktigt. Tomtefar kom igen och lämnade tillbaks dricka istället för det han lånat,
som han lovat, och förklarade, att mor skulle
hälla det i en särskild tunna utan ,a tt säga ett enda
ord. Hon gjorde som hon blivit tillsagd, det var
säkrast så.
Ja, egendomligt nog. Mor på Kulla tappade och
tappade juldricka ur sin tunna. Den fradgande
och goda: drycken ville inte ta slut. Den tycktes
räcka alltid. Mor på Kulla blev både förvånad och
nyfiken. Hon kunde inte förstå hur det kom sig.
En dag kunde hon inte längre bärga sig för sin
nyfikenhet. Hon råkade vara ensam i källaren och
beslöt sig då för att se efter hur mycket som
kunde vara kvar. Hon lyfte försiktigt ·på sprundet, eller vad locket däruppe på tunnan heter, och
kikade ned i den innehållsrika tunnan.
Vad såg hon? Bara en samling spindelväv och
damm! Sen dess kom det inte mer dricka ur den
tunnan.
En gång när en av drängarna på Kulla gick
och plöjde på åkern stötte plogbillen plötsligt
emot något hårt, tydligen ett föremål av metall
och fastnade till på något konstigt sätt. Drängen
stannade oxarna, lyfte undan plogen för att bättre
kunna se vad det kunde vara som låg i vägen.
Döm om hans häpnad när han där i jorden fick
se en kittel. Den var av koppar. Han försökte lyfta
upp den, det gick inte. Den var för tung. Han tog
i av all kraft för att få den åt sidan och mitt
unde:r: hans ansträngningar kom han att stöta av
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locket, som suttit fast, och höll nu på att ramla
omkull av ren förvåning.
Kitteln var till kanten fylld med pengar, guldoch silverpengar!
Mannen tog i av alla krafter för att äntligen
få den upp ur jorden, men i sin häpenhet och obehärskade glädje råkade han säga :
- Gud i himmelen!
Det kanske han inte skulle ha sagt, för i samma
ögonblick gled kitteln undan med alla sina glimmande mynt, den gled ur hans händer och försvann. När drängen hämtat sig ett tag fann han
att det bara var en ovanligt tung järnhaltig sten
han höll i och förgäves försökte lyfta upp för att
få bort ur plogfåran.
Det var en skatt som drakarna hade och som
de vakade över. Drakarna bodde i marken och
ruvade på sitt. Det kanske var tur för drängen
att han inte kom åt silverskatten, den skulle troligen inte ha fört med sig lycka åt honom.
Antagligen var det också drakar som var med
i spelet den dagen pojken Lars Petter skulle gå
över till Bollas i något ärende. Han tog en genväg över en åker. Men han gjorde sig ingen riktig brådska. Rätt som han gick där och slarvade
fick han en örfil. Någon människa syntes inte till.
Då han kom hem såg man genast att det var
något fel med honom, inget vanligt fel, han hade
blivit utsatt för trolltyg. Munnen var sned på
honom och han hade svårt att tala. Det var inget
annat att göra än att fara iväg till Ringstedtskan
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med honom, det var den kloka kvinnan, som
visste bot för allt. Hon bodde i Kullenbergstorp,
man förde dit pojken och hon tog genast itu med
honom.
Hon rökte honom. Först satte hon honom på en
pall mitt i rummet, så tog hon en trollsalva på en
skoffa, lade dit ett par av hans avklippta naglar
från fingrar och tår, några hårstrån från hans
huvud och lade till en glöd från spisen. Så förde
hon den rykande skoveln runt honom, tre varv
åt höger, tre varv åt vänster. Utom de besvärjelseformer den kloka kvinnan mumlade, medan hon
gick runt den betrollade pojken, fick ingen yttra
ett enda ord. Pojken blev bra. Det var drakar som
varit framme och drivit sitt spel med honom.
Han hade troligen trampat på deras gömställe
eller på något annat som var deras.
Det finns många berättelser från Kullen om
drakar. Här är en till. Vid Gläntehallen, den har
troligen namn av att lyktegubbar bott under den,
var det en gång en kväll för längesedan några
kvinnor från Mölle som var ute och promenerade.
Som de gick där flög plötsligt en svärm papper
emot dem.
- Fint, sa en av kvinnorna, här har vi dasspapper och hon plockade upp några stycken.
När de sedan kom hem och hade tänt tranlampan och lade pappersbitarna på bordet fann de
till sin stora förvåning och häpnad, att det var
pengar, sedlar, som de plockat upp. Genast rusade
de åter upp till Gläntehallen för att söka efter
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fler. Men där fanns ingenting. Hur de än letade
hittade de ingenting. Det var en drake som hållit
på att flytta sina skatter. Medan kvinnorna var
borta hade han undanröjt all spår av sin flyttning. Kvinnorn hade av ren slump råkat hitta
något av det han tappat.
I Bökebols vång hände det en gång att det låg
en brödgrissla och en ugnsraka utlagda direkt på
marken. Båda var söndriga. Först förstod man
inte hur de kommit dit, men ,s å förklarade en
klok man att det var någon pyssling eller liknande
som lagt ut dem och meningen var att de skulle
lagas. En snickarkunnig bybo tog hand om dem
och lade åter ut dem då de var lagade. Ja, de försvann spårlöst på natten, men efter ett par dagar
låg det ett par stora fina nybakade brödkakor
där istället, de låg där liksom ett tack. Småfolket
hade sina bak inne i berget.
Människorna förr i tiden hade ett mera kamratligt och förtroligt sätt att umgås med de övernaturliga väsendena. Det är som om de nu vore
bortskrämda. Bäckahästen exempelvis sökte sig
ofta till människorna förr. Många fick se den.
Den höll till på vången nedanför Gylleröd. Vid ett
tillfälle när en hop flickor sprang där och lekte
och slog kanor på isen, kom, utan att de riktigt
visste varifrån. en snäll och lustig häst fram emot
dem. Först blev de rädda, men så blev de djärvare, tog fast i hästen och en efter en började de
kliva upp på hans rygg. Och det egendomliga inträffade, att ju fler barn som klev upp dess längre
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blev hästen. Det blev plats för dem alla. Hästen
sprang en runda. två rundor. lekfullt och ystert.
Barnen kom inte till skada. De ropade av förtjusning där de hoppade och studsade på hästryggen.
De hade hjärtligt roligt. I den allmänna förtjusningen var det en tös som råkade ropa :
- I Jesse namn!
I samma ögonblick försvånn hästen och alla
barnen drattade i backen. Det var Bäckahästen
som visat sig för dem, men han tålde inte · att
höra kristna ord.
En gång i tiden behövte bonden på Kulla
pengar. Det hade varit ett dåligt år med dålig
skörd och inte heller hade det varit några
straridningar. Han hade inget annat att göra än
att sälja sina oxar, fast han var mycket fäst vid
dem. Den ene hette Abel, den andre Rane. Han
sålde dem till en bonde på Anhalt, ön som ligger
rakt utanför Kullens fyr . Bonden längtade efter
sina oxar och de efter honom. Det blev en sträng
vinter. Havet lade sig under istäcket. Oxarna
rymde från sin nye ägare och begav sig ut på
isen. De hade så fin instinkt att de visste riktningen mot Kullen och Kullagården. Kanske Kullabonden hade någon slags trollmakt som vägledde dem. Alltnog, den ene av dem, Rane, tog
land på sydsidan av berget och platsen där det
skedde fick sedan namnet Ransvik. Den andre,
Abel, tog land på nordsidan just under Kullagården och platsen, där detta skedde, fick sedan
namnet Abelhamn eller Ablahamn. De båda plat-

121

serna kallas så än i dag. Och så hade Kullabonden åter sina oxar hos sig.
Det var på Kullagårdens gårdsplan plötsligt
den dimmiga skärtorsdagsmorgonen år 1726 som
en häxa damp ner på väg mot Blåkulla. Åtminstone trodde bonden på Kulla, som då hette Nils
Trullsson, det. Tillsammans med sin son stod han
på gårdsplanen och snickrade på en silltunna.
Rätt som det var började deras hund att skälla.
När de vände sig om fick de se en konstig figur
stå mitt på gårdsplanen utan att de visste hur
den kommit dit. Det syntes vara en kvinna, hennes kläder var i oordning, hennes tröja vänd ut
och in. De frågade varifrån hon kom och vart
hon ämnade sig, men fick inga rediga svar. De
ville bjuda in henne men hon avböjde. Till slut sa
hon, att det var 20 år sedan hon varit på Kullagården. Hon visste inte riktigt om det var morron
eller kväll. Omsider försvann hon i riktning mot
Mölle.
Det blev mycket tal om denna händelse och det
slutade med att prästen i Brunnby, Erik Sinius,
tog upp åtal. Kvinnan, Boell Persdotter, hade suttit och vakat vid en barnsbörd borta i Stubbarp
men kunde inte riktigt redogöra för hur hon hamnat på Kullagården, när hon hade sitt hem i Eleshult. Hon fick inställa sig inför Luggude häradsrätt och ett skarpt förhör vidtog mot henne och
en rad vittnen var inkallade. Domaren frågade
bonden på Kulla om Boel haft någon stake eller
liknande med sig när hon dök upp. Hon hade ske-
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net emot sig därigenom att hon var känd för att
syssla med trolleri och signeri. Hon var tydligei::i
en klok kvinna, eftersom hon var kallad till en
barnsbörd. Saken var väl den att hon blivit förvillad när hon gått igenom skogen. Det hade inte
hjälpt att hon använt sig av det gamla tricket att
vända sin tröja ut och in för att hitta rätt igen.
Kloka kvinnor spelade en stor roll förr i tiden.
De fick rycka in vid de mest skilda tillfällen, när
det gällde att bota sjukdomar, när det gällde att
bryta förtrollningar och när det gällde att ge
fiskelycka.
Förr i tiden band man själv närdingarna i hemmen, hela familjen fick hjälpa till, barnen som
gick i skolan, alla. Innan barnen fick gå ut och
leka måste de binda ett par omhand. Slutligen var
sillnärdingen färdig, stenband och flår påsatta,
men innan den fick användas måste den invigas.
Man lade närdingarna i en hög mitt på golvet och
så gjorde en klok kvinna ungefär samma ceremonier med dem som Ringstedtskan gjort med Lars
Petter. På en skovel blandades en del olika saker,
trollsaker, som sedan tändes med en glöd från
spisen och medan blandningen glödde och rök gick
den kloka kvinnan runtom närdingshögen med det.
Hon gick vissa varv åt höger, vissa varv åt vänster. Till slut drev hon in ett stycke av vad man
kallade "ångerstål" i öraflån på närdingen. Angerstål, det var en bit stål av något som man använt
men brutit av och därvid grämt sig. Det kunde
vara en bruten nål, en knivsudd, en flisa ur en
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yxegg osv. Detta drevs alltså in i öraflån och så
var sill-närdingen klar att använda.
Silifisket var kullabornas främsta fiske förr i
tiden. Ja, av det var man beroende för att kunna
överleva vintern. Det var ett kort fiske, det började i mitten av augusti och slutade vid Mikeli,
sista lördagen i september. Det gällde att hugga
i av all kraft och det gällde att ha tur. Men ibland
hjälpte det inte hur flitig man än var, en envis
otur kunde förfölja en, båten och fiskelaget. Morron efter morron drog man tomma nät. Fiskarna
kände på sig att en mäktigare kraft motarbetade
dem.
När de hållit på att fiska en veckas tid utan
att ha fått något beslöt man att vidta motåtgärder. Skepparen skaffade fram en pistol, laddade
den och tog den med i båten, som var fullastad
med fiskedon. När man kommit ett stycke ut,
strax vid sätteplatsen, avlossade skepparn ett eller flera skott. Han sköt i båten över redskapen
liksom för att skrämma bort något. Allt skedde
utan att någon sa något.
Gav skjutandet inte tur blev männen oroliga.
Efter en vecka sköt man på nytt. De gamle har
berättat, att man efter sådana här skjutningar
fått väldigt fin fisketur med väldiga fångster och
kunnat fylla alla tunnor och krus med kullasill.
Vintern blev tryggad.
· Men hälpte inte skjutandet tillkallades någon
klok kvinna, och här kom Ringstedtskan i fråga,
och · hon kom med sina trollsalvor och vad det
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kunde vara. Hon fick följa med fiskebåten ut.
Och enligt reglerna, som alltid när hon skulle
försöka att ställa något till rätta igen, skulle allt
försiggå i tysthet. Det kunde hända, att den kloka
kvinnan tog krut med sig i båten och själv eller
med hälp av fiskarna blossa:de i båten.
Kloka kvinnor besatt egendomliga kraft~r. och
förmågor. De kunde leta rätt på människor och
djur som försvunnit, ja, de kunde även ta rätt
på verktyg som stulits eller på liknande sätt kommit bort. De kunde få djur att följa sig och det
var en förmåga de använde sig av när de ville
hämnas eller av annan orsak skada någon. Då
kunde de beröva någon hans bästa djur. Det talas
också om att en klok kvinna kunde göra sill, som
höll på att bli sur, frisk och ätlig igen.
Det berättas om en kvinna kallad Påltorperskan
som kunde stanna hästar . .En gång var det en
bonde, troligen var han släkt med henne eller
mycket god vän med henne, som skulle häktas för
något han gjort. Fjärdingsmannen skulle hämta
honom. Bonden sökte hjälp hos den kloka kvinnan och hon var i hans gård när fjärdingsmannen kom dit med häst och vagn. Den anhållne steg
motvilligt upp i vagnen och allt såg bra ut, ända
tills att fjärdingsmannen skulle köra. Han fick
inte · hästen ur stället. Den kloka kvinnan hade
gjort något signeri med djuret. Inte förrän fjärdingsmannen släppt loss mannen kunde han få
hästen att gå.
En gång låg ett av Påltorperskans barn sjukt i
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feber. Hon gick till en bondgård för att be om
lite färsk mjölk. Man nekade henne emellertid.
Hon uttalade då en förbannelse så lydande:
- Dina barn ska komma att tycka om brännvin
lika mycket som mina tycker om mjölk !
Hennes farliga besvärjelse gick i uppfyllelse.
Pojkarna i bondgården, där man nekat henne
mjölk, blev obotliga alkoholister.
I Mölle bodde en kvinna som man kallade Lullran. Hon besatt också hemlighetsfulla krafter. En
gång hade hon tiggt eller bett att få kaffe i köket
på Corfitzons värdshus. Men man nekade henne
av någon anledning. Hon uttalade då att deras
öltunnor inte skulle rinna. Hon fick rätt. Man
kunde inte få rätt på öltappningen efter att hon
varit där. Till slut nödgades man skicka bud efter
henne. Hon trakterades rikligen och efter att ha
gjort något med tappkranarna rann ölet i rätt
ordning igen.
Det berättas att några halvstora pojkar beslöt
att kiva med henne och ställde sig att pinka på
hennes stugvägg. Det skulle de inte ha gjort. Hon
hade naturligtvis sett det och hon gjorde något
oförklarligt så att de fick urinstämma. Under
stora plågor låg de och vred sig. Inte förrän de
gjort bot för den förfördelade och bett om förlåtelse och hon gjort något med dem och läst sina
besvärjelseformler löstes de från stämman .
Det var inte nådigt att råka ut för dem, dessa
kvinnor som besatt hemlighetsfulla krafter. Det
var säkrast att stå väl med dem. Det skulle starka
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motkrafter till för att häva deras onda anslag
ifall de fått agg till en. Som den där häxkunniga
någonstans i Väsby, det är nu mycket längesedan.
Hon blev förtretad på en bonde för att han inte
ville ha hennes dotter. Hon beslöt sig för att förgöra hans djur. Ja, korna slutade mjölka, en häst
blev sjuk och ett får dog. Man sökte hjälp hos en
annan, långväga klok kvinna. Denna kom, lät
bomma igen alla dörrar till stallet och började
lyfta på stallgolvet. Mycket riktigt, där låg en
hög med ben. Hon tog dem alla i en korg och bar
dem ut till en rishög som antändes. När det började brinna kom den ondskefulla skrikande av
smärta och ville in. Nej, alla dörrarna var väl
tillbommade och hon omkom ömkeligen genom att
hon brändes genom benen på rishögen. Det är
svårt att förklara hur det riktigt gick till. Men
djuren, de blev bra igen.
Kloka kvinnors kunnighet har man använt sig
av in i våra dagar. Det är åtskilliga skolkamrater
till mig som varit hos kloka kvinnor, så kallade
skäverkvinnor, för att bli "målta". Dessa kvinnor har troligen lärt hos Ringstedtskan eller
någon annan begå vad klok kvinna.
Alla jag talat med om "målningen" berättar
ungefär detsamma. Kvinnan hade en slags ylletråd, vanligen vit, som hon antagligen gjort något
hemligt vid och med denna mätte hon det klena
barnet. Skäver är väl detsamma som engelska
sjukan förmodar jag. Mätningen skulle helst ske
på torsdagar, i vissa fall på söndagar. Sedan skulle

127

tråden brännas och askan som blev, skulle barnet äta blandad i mjölk eller någon annan dryck.
Mätningen skulle äga rum tre gånger, en gång
i veckan. Det är många av de gamle, som är
spänstiga och krya, som anser, att det är tack
vare de kloka kvinnorna de fått sin hälsa, sina
krafter och kunnat växa upp.
De gamle hade genom tiderna lärt sig otaliga
sätt att få kraft att bota sjukdomar och annat
ont. Ett var att noga lyssna på årets första gök,
försöka att ta reda på det träd han satt i, och
medan man lade händerna på det tre gånger
bedja Fader vår. Därigenom skulle man få sådan
kraft i händerna att man kunde lätta barnsängskvinnornas födsloarbete, men också hjälpa värkbrutna och värkslagna.
Ja det där med värk. Det ansågs allmänt förr
bero på att något ont flugit på en eller i en. Onda
människor kunde slå en medmänniska med värk
på långt avstånd. Värk kunde man också få när
det var "ont i luften".
Det fanns många sätt att skydda sig mot värk.
Ett av dem lärde jag av en kvinna som helt nyligen dog. Ända från sin barndom brukade hon bära
en liten påse som innehöll vissa delar svavel,
vissa delar koppar och några andra ingredienser i
en snodd om halsen. Hon hade ärvt den av sin mor
och denna i sin tur av sin mor.
En annan kvinna som jag kände hade i sin
ungdom haft det svårt med tandvärk. En klok
kvinna gav henne botemedlet. Hon skulle vid sol-
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nedgången en viss dag gå ner till stranden och där
med munnen ta upp en slipad och vacker strandsten och sedan bära hem den och gräva ner den
i trädgården. Hon följde rådet och slapp sin tandvärk.
Man köpte också blodiglar på apoteket i Höganäs. Det rörde sig kanske inte så mycket om att
bota värk, mera om inflammationer. Blodiglarna
sattes på det sjuka stället och sög så ut det sjuka
blodet. Genom att strö lite salt på dem släppte
de taget. Man brukade sätta dem på tandköttet,
på käkarna, bakom örat. Det var barnmorskan
som skötte om detta. Man förvarade dem i en
flaska och de var alltid hungriga.
När kvinnor väntade barn måste man iaktta en
mängd regler. Tusende faror hotade det ofödda
barnet. En kvinna som bar barn fick inte se eldsvådor, åtminstone inte bli skrämd av en sådan.
Då kunde hennes väntade barn få fula rödflammiga födelsemärken. Ja, det berättas om en
kvinna med barn som blev skrämd av en eldsvåda
och därvid tog med sin hand på sitt ansikte. Hennes barn, som i övrigt var välskapat, fick härav
ett födelsemärke i form av en hand.
En kvinna med barn fick under inga omständigheter se att någon drev ner en yxa i en
huggkubb. Det kunde bli harskår för hennes barn.
Samma olycka kunde hända om hon på något sätt
skrämdes av en hare, helst om den på något sätt
slogs emot hennes ansikte. Kvinnan fick inte nackspegla sig, då kunde barnet bli snedögt. Hon fick
9
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inte heller kika ner i en flaska, då kunde samma
öde drabba hennes barn. Hon fick inte gå under
en tvättlina för då kunde det hända, att navelsträngen kom om halsen på den lille och kvävde
honom.
Ja, det fanns otaliga regler för kvinnan som
väntade barn, jag kan inte komma ihåg alla som
jag hört.
När vi ändå är inne på kapitlet kloka och trollkunniga kvinnor får jag inte glömma att berätta
om Potta Långhaka. Det har skrivits och berättats mycket om henne. Hon bodde inte här på
Kullaberget utan i Pottmjöhult, som lär ha fått
namn efter henne, eller är det kanske tvärtom.
Hon räknades som häxa och hade ingått förbund
med den Onde. Han fordrade en hel del av henne
för att hon skulle få bibehålla den onda kraft
han gett henne. Bl. a. skulle hon på skärtorsdagsnatten tre gånger springa runt Farhults kyrka
med en stålgryta på huvudet. Detta var att i sin
mån minska det godas och Guds makt här i bygden. Hon ställde till mycken förtret och det blev
allmän belåtenhet när hon äntligen dog. Man höll
begravning efter henne så snart ske kunde, men
man hade gjort upp räkningen utan värden, man
hade glatt sig för tidigt. När begravningsgästerna
återvände fann de att Potta Långhaka stod i dörren och tog emot dem med ett hånskratt. Och nu
blev hon elakare än förr. överallt ställde hon till
förtret, hon störde djuren i stallarna och inte ens
goanissen under golvet fick vara ifred.
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Till slut blev folket verkligen uppretat och så
brast deras tålamod. De gick till begravningsplatsen, grävde upp Potta Långhakas lik och sänkte
det i ett kärr. För att det säkert skulle ligga kvar
drev man en påle genom hennes kropp. Isen lade
sig på vintern på kärret och barnen började leka
där. Pålen stod upp ett stycke ovanför isen och i
den gjorde barnen fast när de skulle åka slängkälke runt. När de snurrade som värst hördes ett
muller och en röst från djupet:
- Ricka, ricka, ricka bättre, så kommer Potta
Långhaka upp! mullrade rösten. Barnen förstod
vem det var och vettskrämda flydde de från isen
och leken.
Det var inte bara kvinnor som var "kloka".
Även män kunde bli kända för att kunna bota folk
och fä och ställa saker tillrätta. I Höganäs bodde
förr i tiden en klok man som hette Stål. Han var
samtida med Ringstedtskan och han konkurrerade
faktiskt med henne.
Han hade en bok i svartkonst, en svartkonstbok, en ganska tjock bok och i denna hade han
skrivit upp alla de besvärjelser, läketrollsalvor,
hemliga och magiska tecken, som skulle användas
vid vissa sjukdomar eller när det gällde att häva
förtrollningar. Där var antecknat de ceremonier
som skulle till för att bota sjuka kreatur.
Enligt hans bok skulle man bota tandvärk
genom att peta i den sjuka tanden med en penna
så att det kom blod. Så skrev man med blodet
bl. a. Gud fader på en papperslapp jämte en del
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magiska tecken. Så tog man en ny penna, petade
även med den i tanden och skrev med blodet Guds
son och en del tecken och slutligen skrev man en
tredje gång Den helige ande på pappret jämte
en del mystiska tecken, lade in pennorna i pappret
och brände upp alltsammans. Sen var tandvärken
borta.
Man kunde också bota tandvärk genom att
skaffa en tand från en död människa, en vass
tand som det fanns möjlighet att hitta på en kyrkogård när det grävdes gravar, och med den peta
och krafsa i den sjuka tanden. Det hjälpte ofelbart.
Blod kunde den kloke mannen stämma genom
att säga till den sjuke:
- Nu stämmer jag ditt blod, som vattnet i Jordans flod och på den makten sätter jag ådra mot
å dra. Blod stå, blod stå i Jesu namn!
Att bota sjuka husdjur var förmodligen den
kloke mannens i Höganäs främsta uppgift och han
blev mycket anlitad för detta. Och i sin svartkonstbok hade han allehanda botesätt uppskrivna.
När en ko mjölkade blod skulle man vända mjölkbyttan opp och ner och mjölka på den och så slå
ut denna mjölk - det skulle hjälpa nästan omedelbart. När ett djur fått trollskott skulle man
ta tre alepinnar och hålla dem vid sidan av djuret medan man sade:
- Jag skjuter dig! Jag skjuter bort trollskott,
solskott, villarpaskott och annat djävulskap, som
i vädret flyger och far. Efter en del ytterligare
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besvärjelser bröt man pinnarna över korsryggen
på kon och man höll dem härunder åt norr.
Denna svartkonstbok ska en hembygdsintresserad kvinna ha lurat åt sig en gång den kloke
mannen var berusad och sedan ha donerat till
Nordiska museet, där den skall finnas än idag . ..
Ett lag sillfiskare från Mölle hade en gång då
de var ute på en fisketur råkat ut för alldeles blek
stilla, när de var ända borta vid Danmark, vid Selands rev. De hade många mil hem. De blev dystra
till sinnes när de insåg att det inte återstod annat
för dem än att ro den långa vägen hem. De blev
både trötta och olustiga vid tanken på det.
En av männen fick då en ide. Han visste, att
det bodde en trollkunnig kvinna därinne i en by,
inte särskilt långtifrån den danska hamn de strax
förut drivit förbi. De beslöt att gå iland och begära hjälp av den trollkunniga. Hon kanske kunde
på något sätt hjälpa dem, så att de slapp ro den
långa vägen hem.
Männen rodde in i den danska hamnen, förtöjde
och sökte upp kvinnan. Jo då, hon ville hjälpa dem
mot att hon fick av deras goda fångst, de hade
nämligen vackert med sill ombord. Kullasill. Hon
gav dem en påse och förklarade att i den låg det
ett rep med tre knutar. När de kom ut ur hamnen, skulle de med stor försiktighet och under
tystnad öppna påsen och ta fram repstumpen och
fortfarande utan att någon sade något lösa upp
den första knuten. Då skulle det strax komma
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vind. Löste de upp den andra knuten skulle det
komma ännu hårdare vind, men den tredje skulle
de akta sig för, och inte lösa den förrän under
särskilda omständigheter, som hon närmare förklarade för de tre männen från Mölle.
Männen tackade och begav sig åter till hamnen,
gick ombord och rodde ut ett stycke utanför. Här
tog de in de stora årorna. De tog fram påsen och
öppnade den för att se vad den innehöll. Ett egendomligt rep kom till synes. Fiskare och sjömän
som de var sade de sig känna till all världens knutar och knopar, men den som satt på det här repet
hade de aldrig förr sett. De tog under tystnad itu
med att lossa den första knuten. Det lyckades, och
se, genast började det att blåsa upp. Med ett satte
de segel och till deras stora belåtenhet strök deras
fiskebåt iväg hemåt mot Mölle och Kullen.
Männen hade under besöket i Danmark även
försett sig med brännvin. Nu passade de på att
ta sig några riktiga färdsupar. De fick tid till det.
Brisen var jämn, seglen stod vackert, de hade full
rörelsefrihet ; deras händer var inte bundna av
åror och rodd. Brännvin har i alla tider gjort män
övermodiga, så ock vid detta tillfälle.
- Det går för sakta, ropade en av männen. Vi
löser upp den andra knuten också . Då kommer vi
hem fortare!
De andra var med på det och efter några valhänta försök lyckades de få upp den andra knuten. Genast friskade vinden i, fiskebåten rusade
fram över vågorna, alltemellanåt skvätte det in.
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Det gick undan. Aldrig förr hade de seglat så fort.
Men de hade druckit ännu mera brännvin och
de hade blivit ännu mer övermodiga.
- Vi löser upp den sista knuten också, ropade
en av dem.
Några av de andra var betänksamma. Man var
ju ute på det öppna havet. Sjön blev grövre dess
längre ut man kom. Båten rusade fram med en
väldig fart.
- Vi ska visa dem där hemma i Mölle, att vi
har seglat fortare än någon annan från Selands
rev och hem, ropade den förste övermodigt.
De andra rycktes med. Utan att förlora tillsynen över segel och roder, öppnade man påsen, tog
fram repet med den sista knuten och lyckades få
upp den. Det var lite svårare, den liksom gjorde
motstånd.
De skulle inte ha löst upp den.
Nu började stormen dåna och vina och vissla i
mast och stag. Det blev en fruktansvärd sjögång.
Den höga vindstyrkan kom masten med seglet att
bågna. Fiskebåten formligen flög fram över vågorna, över det vida havet. Nu nalkades de hemmafarvattnen med en rasande fart. Det gick fortare än de beräknade, och som de tagit sig ännu
mera ur brännvinskaggen till livs, hade deras omdöme och vaksamhet slappnat en smula. Följden
blev att de rände rätt upp på berget, långt upp på
hallarna.
Männen klarade livhanken och deras båt kunde
efter grundlig reparation åter tas i bruk, men de] 3f5

ras fina sillfångst spriddes ut över klipporna, sögs
av sjöarna ut i havet och gick till spillo.
Så slutade de övermodiga sjömännens hemfärd.
Sent skulle de glömma den. En trotjänarinna i
mitt hem berättade denna saga för mig när jag
var mycket liten. Jag har undrat var hon fått den
ifrån. Nu vet jag det, häromåret läste jag den i
ett gammalt nummer av Höganäs Tidning. Antagligen är den upptecknad i Mölle.
Det finns flera berättelser om vådliga sjöfärder
i våra farvatten. Den mest kända är den om Arild.
Den är mycket omskriven, den slutade olyckligt
och sorgset och själva olyckan utspelades här rakt
utanför. Händelsen ligger långt tillbaks i tiden, det
är svårt att fastställa när den inträffade. Den äldsta beskrivningen har jag hittat i Stockholm och
där på Kungliga biblioteket. Man har där en stor
handskriftsamling, och när jag en gång bläddrade
i de gamla handskrivna pappren hittade jag en
beskrivning av Arilds sista resa.
En präst i Brunnby, Mats Mogensen, hade skrivit en krönika om socknen och i denna fanns berättelsen om Arild. Den var daterad år 1667 och
det föreföll som om händelsen redan då var mycket gammal. Krapperup och Stubbarp var vid
fiden för berättelsen de största gårdarna i
Brunnby socken. Stuberup, om det kallades, ägdes
av fru Inger, Hon hade blivit änka och gifte om
sig med en man som hette David. Med sin förste ,
nu döde man hade hon två söner, den ene hette
Arild. Inger älskade sina barn högt, men det
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tyckte inte deras styvfar om, han blev svartsjuk
på dem. Han beslöt att röja Arild och hans bror
ur vägen. Han föreslog Inger att hennes söner
skulle göra en resa utomlands och att den skulle
företas med skepp. Inger var med på det. Men
dessförinnan hade styvfadern David vidtalat en
skeppare och betalat honom för att han skulle
ordna med så att sönerna omkom under resan på
havet.
Pojkarna gick ombord och fartyget lämnade
hamn. Det var lastat med träkol. En natt när det
låg ute i Kattegatt, inte så långt härifrån, lämnade skepparen det i sin jolle och rodde bort. Innan han gick över relingen tände han eld i lastrummet. Pojkarna låg och sov. Fartyget fattade
eld och Arild och hans bror brändes ihjäl.
Nu hände sig att Arild drev iland, just där nu
fiskeläget Arild ligger, och på själva platsen, där
hans kropp nådde land öppnade sig berghällen på
något sätt så att det uppstod en fördjupning och
i denna en källa, som fick samma form som Arilds
kropp. Folket kallade denna källa S :t Arilds källa
och nästan genast började man offra i den, man
kastade mynt och andra föremål i den som ett
skydd mot att bli sjuk och för att bota sjukdomar
man redan hade.
Modern, fru Inger, tog förlusten av sina söner
mycket hårt. Hon grät bitterligen. Hon beslöt att
till minnet av Arild bygga ett kapell, S :t Arilds
kapell kallade hon det, och det heter så än idag.
I ett skrin förvarar man, åtminstone fanns det till
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helt nyligen, ett tygstycke, som säges ha härrört
från Arilds skjorta. Källan finns ännu kvar. Jag
har träffat flera gamla som besökt den för att
offra mynt i den mot sina sjukdomar. De berättade
att det låg alldeles fullt med slantar på bottnen
av källan.
Som sagt nedskrevs den tragiska berättelsen om
Arild på 1660-talet och den föreföll att vara gammal redan då. Linne hörde också talas om den och
antecknade den.
En skeppare från Kullen seglade ut med sin
skuta. När han kommit ut på öppna havet härutanför Kullaberg fick han plötsligt se havsfrun
sitta på vattnet. Han förstod att det innebar något - ont eller gott. Han höll ned mot henne så
han kunde höra vad hon ropade:
- Vänd, vänd mot Hallands väderö, eljest får
du vann och inte lann ! ropade hon. Kullaskepparen
lydde omedelbart, han girade ned mot ön, och som
tack för hennes vänliga varning kastade han sin
ena vante till henne som ett offer. Han hade
knappt kommit i lä för Väderön förrän det började blåsa upp. Stora vågor bröt över skären, men
skepparen klarade sig och sin skuta tack vare
varningen och att han åtlytt den.
När man berättar sagor från Kullaberget kan
man inte undgå att nämna Kullamannen. Han spökar i allehanda sammanhang. Det finns olika uppgifter om honom. Vanligen tänker man sig honom som en vis man som bott här på Kullaberg
och som hade något av övernaturliga krafter och
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förmåga att se in i framtiden; man sökte sig till
honom för att få råd och hjälp främst i saker
som rörde det kommande.
Enligt andra uppgifter var det helt enkelt Kullamannen, som svarade för att elden på Kulla fyr
hölls tänd om nätterna. Sjömännen offrade och
hade olika ceremonier för sig då de passerade
Kullen, de offrade åt Kullabissen, sjömännens benämning på den övernaturlige härskaren över
Kulla berg.
Men Kullamannen kunde också spela med i helt
andra sammanhang, han kunde direkt ingripa i
människornas öden, som när en bonde härifrån
Kullen låg i process med en herreman om en del
av sin jord. Herremannen ville åt bondens jord.
Bonden hade rätten på sin sida, men herremannen
domstolen, och därför såg det ut som om herremannen utan vidare skulle ta hem spelet.
Då tog sig bonden för att gå till Stockholm och
där hos högsta myndighet eller domstol klaga sin
nöd och söka sin rätt. Men herremännen däroppe
var vänner till herremannen, bondens motståndare, och de krånglade till ett domslut som gick
ut på att om bonden inom tre dagar vid ett ägomöte på hans gård kunde bestyrka sin rätt till
jorden skulle han få behålla den, i annat fall skulle
han mista det stycke varom tvist rådde, hans klagan skulle helt ogillas.
Mycket ledsen och tung till sinnes beslöt sig
bonden för att återvända till Kullen. Han insåg
tydligt, att han inte skulle nå hem i tid. Han för139

stod herrarnas svek, de räknade med att han aldrig skulle bli i tillfälle att hävda sin rätt. På tre
dagar kan ingen gå från Stockholm till Kullen.
'.Men hellre ville han stupa av trötthet än ge sig.
Han gick natt som dag.
Den tredje natten hade han ännu långt kvar till
Kullen och han var djupt bedrövad, bekymrad
och förtvivlad. Som han gick där i sina tunga tankar kom en liten svartklädd man ridande på en
stor svart häst. Ryttaren red upp bredvid den ensamme och bedrövade mannen och frågade honom
om han ville sitta upp på hästen; de skulle åt
samma håll. Bonden tänkte att han skulle komma
ett stycke på väg mot hemmet och satte sig upp
på hästryggen. Och nu blev det rida av. Det blev
en ritt som bonden aldrig skulle glömma. Det bar
av högt upp, över träd och skogar, över sjöar och
floder, det ven om öronen. I Björnekulla stötte
hästens ena hov emot kyrkan och det blev ett hål
i muren som ännu finns kvar. Strax efter landade
de på Kullaberg och sedan var det en lätt sak för
bonden, som nu hade hunnit vila upp sig, att nå
fram till sin gård och i god tid infinna sig vid det
viktiga ägomötet och där hävda sin rätt. Det gick
som det borde gå, herremannen fick dra sig tillbaka med sina oberättigade anspråk och bonden
fick i orubbat skick behålla sin gård med dess
jord. Kullamannen vakade över folket i bygden.
En annan sägen gör gällande, att Kullamannen
skulle ha varit en mycket vis man, som bott här
på berget och på en av topparna byggt sig om
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inte precis ett observatorium så något liknande.
Han skrev krönikor, han förutsade vad som skulle
hända, studerade stjärnorna och deras rörelser
och väderleken ; han skulle ha tillhört en känd
adlig ätt och hetat Thor Knutsson Bonde. Han var
rådgivare åt den danske kungen Valdemar II och
denne brukade sända hit sina män för att få råd
i sin styrelse av det stora danska riket. Det var
på 1200-talet han skulle ha levat.
En gång när kung Valdemar just stod i begrepp
att bege sig ut på en jakt och skulle sätta foten
i stigbygeln för att stiga upp i sadeln föll han
plötsligt i djupa tankar. Han förblev stående en
lång stund alldeles orörlig. Detta väckte förvåning och uppmärksammades av hans hovmän. När
kungen sedan kommit hem från jakten frågade
man honom vad han tänkt på. Men kungen förklarade, att han glömt det och omöjligen kunde
erinra sig vad det varit. Han blev emellertid nyfiken på det och därför lät han sända ett bud till
Kullamannen att denne skulle säga honom vad
det varit som han tänkt på. Då ska Kullamannen
ha svarat kungens utskickade :
Din h er re t ä nkte uppå
hur ul edes det skulle ha ns söner gå,
nä r ha n var gången av live,
m en säg honom det för sanningen så,
a tt ör lig och t vedräkt det skulle de få,
dock skola a lla konungar blive.

Kullamannens förutsägelser lär ha gått i uppfyllelse.
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Det finns ytterligare en sägen härifrån Kullaberg som knyter an till de danska kungarna. Under kung Harald Gormsens tid, det var i övergången mellan förhistorisk och historisk tid, fanns
det en våghalsig kämpe vid det danska kungahovet som hette Toke eller Palna-Toke. Vid ett tillfälle råkade han säga, att han kunde gå på skidor bättre än kung Harald. Detta fick till följd att
kung Harald tvingade honom att visa sin konst
på Kullabergs branta stup. Man kan säga, att det
är historiens första störtlopp. Det slutade med att
Toke bröt sina skidor och störtade utför en brant.
På något sätt lyckades han klamra sig fast vid
en klippa nere vid strandkanten och härifrån togs
han upp av en båt. Kung Harald och hans följe
räknade Toke som död och detta styrktes av att
man såg hans sönderbrutna skidor drivande på
havet. Än i dag visar man en sällsynt lång, slät
och brant klipphäll, något liknande en hoppbacke,
som kallas Palna-Tokes skränt. Den ligger vid
fyren.
Och så finns det en sägen som har med kriget
mot ryssarna att göra. Den ryska flottan hade en
kväll ankrat upp utanför Mölle. Det hade börjat
skymma och det var väl därför som man inte tordes gå iland, men från Mölle kunde man se att
ryssarna därute gjorde sig beredda att tidigt
nästa morron göra landstigning. Det var säkert
deras avsikt att plundra och bränna ner byn. Och
mölleborna blev mycket rädda. Barn och kvinnor
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lämnade de hus som låg närmast hamnen, eller
rättare kåserna. Männen utvecklade en väldig
verksamhet, alla hästar som fanns i närheten
uppbådades, en mängd hö kördes ner till stranden, gamla kläder togs fr.am och av trädgrenar
gjorde man saker som liknade gevär. Så klädde
man in stelorna nere vid stranden - det är de
stolpar som man hängde nät på - med hö och
tog kläder på så att det liknade uppställda soldater. De som kunde red fram och tillbaka när dagen grydde och så ropade man kommandoord. När
ryssarna på mornen kikade in mot stranden tyckte
de att där var fullt med beväpnade soldater och
så vågade de inte gå iland utan lättade ankar och
seglade iväg.
Troligtvis har denna sägen sin rot i ryska kriget 1788, då Råå brändes och Båstad anfölls.
Mölle skulle nog ha fått röna samma öde som Råå
om inte folket varit så beslutsamma och påhittiga . . .
Regnet började lätta. Vi vågade oss ut ur den
mörka stenåldersgrottan. Den låg något under
markplanet, en trappa bestående av ett par, tre
steg och lagd av stenar ledde dit ned. Det var sjökapten Gustaf Elfverson på Kullagården som lagt
dem. De fanns redan när vetenskapsmännen från
Lund undersökte grottan och de vågade inte
flytta dem. Det kanske ligger fina fornsaker under dem. En av pojkarna föreslog, att vi skulle gå
hit någon gång och ha spade och spett med oss
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för att göra en privat arkeologisk undersökning,
men jag avstyrde tanken; så får man inte göra.
De låga molnen gjorde att det blev som skymning därute. Vi var ju på. nordsidan av berget.
Ingen människa syntes till. Havets eviga rassel
hördes tydigare när vi kom ut. Vindpinade träd
och buskar smög sig uppför de branta sluttningarna, här och var växte det grupper av ormbunkar. När man kastade blickar ditåt tyckte man
sig se ansikten av skogsväsen kika fram , men ilsnibbt drog de sig tillbaka när man närmare
granskade deras tillhåll.
Grottan vi lämnat kallades Fredrik VII :s grotta.
Mitt emot oss på andra sidan Josefinelyst-malen
låg Josefinelyst-grottan, som även den varit bebodd under stenåldern. Båda grottorna hade namn
efter kungligheter. Det var Gustaf Elfverson som
namngett dessa platser för att hedra kungliga
gäster. Trots ivrigt forskande i arkiv har jag inte
lyckats få reda på vad de här grottorna och denna
plats ursprungligen hette.
Men hos de allra äldsta har jag antydningar om
att det var något otäckt med denna plats, man
gick inte gärna hit, det var något skrämmande
över den. Orsaken var följande: rakt över oss, på
en avsats i den lodräta bergväggen, 30-40 meter
över våra huvuden, avtecknade sig de så kallade
Utsikterna, en utsiktsplatå påbyggd med stabila
ekstockar. Det hade varit en ättestupa där, har
de gamle antytt. I den grå forntiden störtade
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man därifrån ner de gamle och sjuke. Även dödsdömda fick gå den vägen och likaså vanskapta
barn. De som störtades utför avsatsen däruppe
hade inga möjligheter att överleva fallet. Vassa
stenar täckte marken härnere. Sen gick havet
ända upp hit och vid storm tog vågorna resterna
av de dödade och förde ut dem. Havet städade
bort det som rovdjur och fåglar lämnat kvar.
Platsen som vi gick på var så att säga blodfläckad.
Pojkarna trampade försiktigt, som om de var
rädda att sätta fötterna på vitnade benknotor.
Och det var som om tanken på dem, som här
funnit sin död, drev på våra steg uppför branten.
Vi kom upp i bokskogen, där det rådde halvdunkel, och nådde fram till Skallebacken. Här stod vi
åter på en intressant, fantasieggande plats. Vi
stannade inför den gråvita stenen som ligger där
vid platsens ena sida, liksom alldeles omotiverat.
Det var bara att fortsätta att nysta på berättartråden.
Skallebacken är ursprungligen en hednisk offer- och kultplats. Det hörs på namnet. Stenen
som ligger där framför oss är full med skåror.
De ska ha uppkommit av blod från de människor
och djur som offrats på den. Man blotade här,
som det heter. Man offrade levande varelser för
att få bättre skörd, bättre fiske, kanske många
strandningar. I samband med blotningen tände
man eldar, dansade, åt och drack. Dansandet har
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levt kvar nästan in i våra dagar. Det är åtskilliga
av de gamla, de som ännu lever, som i unga dar
gick hit till Skallebacken för att dansa och leka.
Det var på pingstdagen man samlades här. Annandag pingst gick man till Haga, därborta vid
domarringarna, och där var det då stor samling
av bygdens folk. Man hade rusigt roligt.
Pingstdansen här på Skallebacken var en kvarleva från någon hednisk offerfest.
Jag har också hört, att dansandet och festandet
här haft en annan funktion, den att det varit
någon slags farväl-fest för de gamle och orkeslöse som skulle dödas för att det skulle bli mera
mat till dem som blev kvar. Man lät de som skulle
offras, undergå vissa släktceremonier innan de
med förbundna ögon leddes bort till ättestupan
för att från denna störtas ut i evigheten. De obotligt sjuka fick röna samma öde. När de inte
längre kunde göra nytta för sig fördes de hit,
välsignades, undergick farvälscener och bars bort
till stupan. Troligen fördes nyfödda vanskapta
barn samma väg. På den tiden hade man inte råd
att fostra ofärdiga.
Det hölls också ting på denna cirkelrunda uthuggning i bokskogen. Rättskipning utfördes här.
De som anklagats för någon förbrytelse mot stammen, dömdes här och om domen var fällande, tog
det inte lång tid att verkställa den. Några handfasta män grep den dödsdömde och släpade honom
eller henne bort till stupan. I den grå forntiden
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hade man inte kyrkogårdar som nu. Man var samtidigt rädd för de döda och genom att ha dem
nedanför stupan inom räckhåll för havet och så
långt som möjligt från bebyggelsen hade man
gjort sig kvitt dem. Det är självklart att man var
rädd för och undvek dessa platser efter skymningen. Det var som en avstjälpningsplats för
liken.
Vi gick bort och tittade på platsen för ättestupan. Den låg ungefär hundra meter från Skallebacken. Vägen dit var tämligen slät och lätt att
gå. Det hade inte varit någon större konst att
släpa hit orkeslösa och dödsdömda. Vi ställde oss
vid bålverket och blickade ned i djupet. Alla kände
vi denna egendomliga sugning ned mot avgrunden,
det var som om en hemlighetsfull kraft ville
tvinga en att klättra över räcket och låta sig
falla. Samtidigt som man stod där hade man en
känsla av att någon stod just i skogsbrynet och
tittade på en beredd att knuffa till en.
Med hjälp av pojkarna letade jag reda på ett
fornt träd och släpade fram det till randen och
lät det falla utför. Med ett brak slog det emot stenarna därnere och splittrades i hundrade bitar.
En människa som störtades ut eller av egen vilja
kastade sig ut här kan omöjligt ha överlevt. Och
skulle någon ha visat alltför starka livstecken
var det lätt nog att med hjälp av stenar kastade
häruppeifrån definitivt klippa av livstråden. Bedö147

vade man inte dem som störtades ut här? undrade
pojkarna. Troligen inte, man var inte klemig på
den tiden.
Vi gick tillbaks till Skallebacken igen. Den gråvita stenen som ligger där hade väckt pojkarnas
stora nyfikenhet. De kände på den, lät fingrarna
följa dess skåror, där blodet skulle ha runnit.
I alla tider har denna täta och mörka bokskog
haft något kusligt och skrämmande över sig. Man
har alltid varit rädd för den. Den var mycket
tätare förr än den är nu. Det var som om den
var fylld av hemlighetsfulla krafter, som om andarna och själarna av dem som offrats här, levde
kvar. Och denna kuslighet har spätts på i sen tid
genom att här, kanske där vi just nu går, förövats ett mord. Det var nästan i min tid.
Det var under den tid man bröt sten och det
fanns stenkross vid Mölle. Under en fest på Skallebacken blev två stenkrossarbetare osams. Möjligen var det spelpengar de grälade om. Den ene
lurade på den andre, överföll honom och slog ner
honom med en vass sten. Sedan gömde han liket
därborta i sandliden, just intill vägen. Man hittade
den mördade så småningom. Den skyldige flydde
till Danmark, där man först långt om länge grep
honom.
En julnatt hade en av torparna här från Kulla
varit körande ett ärende i Höganäs med sin häst
och vagn. Han blev förvillad när han kom in i
denna skog, kom av vägen och förirrade sig ut
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bland träden. Han kunde inte hitta rätt igen. Det
var som om .mystiska väsen förledde honom. Den
som inte varit i denna skog nattetid kan inte sätta
sig in i. hur mörk den kan vara. Skogen är som
förhäxad. Vättar .och lyktegubbar försöker vilseleda människorna. Mannen försökte komma rätt
genom att -vända sin roc).{ ut och in som gammal
sed bjuder, men det hjälpte inte .. Det var som . om
alla de tlöda här drog honom åt sig. Man .saknade
honom därhemma. Man satte igång skallgång.
Man fann honom på förmiddagen, oredig. Hästen
var frånspänd. Själv hade han inte spänt ifrån
den. Mannen blev sjuk och eländig efter äventyret
här i bokskogen.
Två kvnnor från Mölle var en gång på väg. mot
Kullagården. Det var en mörk och puged kväll. De
gick genom denna skog. Som de gick där på vägen
var det någonting som helt plötsligt flög på den
ena. Det dånade som av en våldsam storm, · kläderna höll på att slitas av henne, kjolen fladdrade
våldsamt mot benen, flikarna från hennes huvudkläde piskade henne i ansiktet. · Hon fick kramp i
bröstet, benen stelnade till och ville inte bära
henne. Syiien skymdes och hon kände ett häftigt
tryck emot huvudet. Ångest och rädsla for igenom
henne. Hon gastkramades verkligen.
Men det var inte gastar som var framme denna
gång. Det var den flygande odern, som var · ute
på härjningståg. Det egendomliga var att , den
kvinna,. som gick vid sidan om, inte kände något,
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ja, nog märkte hon att det var ont i luften, men
hon fick ingen direkt känning av det. Flygande
odern är detsamma som Odens vilda jakt. Man
kunde träffas av den när man minst anade det.
Men risken var störst under mörka, pugeda
nätter.
Puged, ja, det är ett ord som kanske tarvar
förklaring. Det är ett uttryck som folket här i
Kullen använder om mörka, kusliga, farliga kvällar, när vinden tjuter i knutar och träd och de
onda andarna. och gastarna är ute och rör på sig
och vill komma åt människorna.
- Vad är gastar? undrade en av pojkarna, och
länkade därmed in samtalet på ett betydelsefullt
kapitel i kullabornas föreställningsvärld.
Gastar, eller som det här uttalas gosstar, var
farliga. De skulle man akta sig för. De gav sig
tillkänna på olika sätt. Nere i Mölle finns det en
liten gata, en gata som leder ner mot hamnen och
stranden, och som sedan gammalt kallas för Gastagudan. Under pugeda höstkvällar kunde de som
bodde i närheten av den höra hur gastarna under
ständiga tjut och ylanden for upp och ner. Gastarna tjöt när de var ute och sökte efter människor. Ingen levande begav sig ut i onödan. Man
stängde dörrarna väl. Rädda och ängsliga kröp
människorna ihop under såna kvällar. Gastarnas
livaktighet var också förebud om olyckor, skeppsbrott, strandningar, drunkningsolyckor, där män,
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kanske anhöriga, skulle dö i vågorna. Gastarna
fick då nytt sällskap i sin stora skara.
Och går vi utanför Mölle, strax söder om, så
kommer vi till ett fridlyst område som vi kallar
Lergravarna. Vi har gått där många gånger men
då under ljusan dag med solsken. Den som inte
vet vad fältet använts till kanske inte känner något när han går över det. Men sedan man fått
höra om dess användning går man här på ett
annat sätt. Det var här man förr i tiden begrov
förlista, Handdrivna sjömän. Då man hittat deras
lik vid stranden bar man dem ett stycke upp, dit
där man kunde gräva, spadade så upp en grav
och jordade dem. Man brukade utmärka platsen
där de lagts med två stenar, en vid fot- och en vid
huvudänden.
Många okända sjömän har här under tidernas
lopp fått sin grav. En gammal man från Mölle
som jag talade med om denna sak, berättade, att
hans far varit med om att jorda minst 50 stycken
där borta vid Lergravarna. Och själv mindes han
från sin barndom att det skett begravningar där.
Så långt var allt gott och väl. Man hade gjort
sig av med de okända liken, men deras själar eller
andar hade man inte makt över. De döda gick
igen. De blev osaliga andar. Och det är just dessa
som kallas gastar eller gosstar. På något sätt var
de förenade med sitt lik.
Saken var den att de döda längtade efter att få
komma till vigd jord. Fälten vid stränderna var
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inte invigda, någon präst hade inte heller -läst
över de okända döda när de lades i jorden. På .allt
sätt strävade gastarna att . komma till den riktiga kyrkogården, denna plats för samhör.ighet,
denna jord som var invigd, denna fläck där man
fann vila och ro.
Denna . längtan .hos gasten var så stark .att det
kunde hända, att om man körde förbi en kyrkogård med ett gastalik, så kunde . det resa sig på
knäna, liksom i vädjan, förtvivlan, sakn<!,d. Människorna fick inte vara i fred. för gastarna. Var
man ute och .gick en puged kväll kunde det häntj,a,
att man plötsligt kände ett struptag, en vål.d sam
kramning . över bröst och rygg, benen kunde svikta
under en, man kom .knappt :ur stället, man höll på
att braka ihop som under en jättetyngd. Det var
.en gast som flugit på en. ,
En man ·:från Möllehässle, Andreasson hette
han, var en höstkväll på väg hem. Han hade varit
i .Mölle och nu hade han kommit till Långaryd.
Han kände plötsligt något som med stor kraft
slog sig ner på hans rygg och höll sig kvar där.
Det är en gast ·som flugit på mig, tänkte mannen
förskräckt. Hur ska jag bli av med honom?_ I
nä$ta ögonblick hade han lösningen . klar, Han
visste att gastar · inte kan ta sig över rinnande
vatten. och: den gastkramade sökte sin räddning i
detta. Han visste ju att i slutet av Långaryq. rann
det en bäck och med all sin kraft strävade .han
efter att nå fram till denna. Det gällde att inte
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duka under. Med uppbjudande av sina sista krafter nådde han fram till bäcken och tumlade över
den. Ja, han fick rätt, just då släppte gasten sitt
grepp . ,Dep.,kunde inte komma över rinnande vatten: För att ,å ter få tag i mannen måste den gå
runtom bäcken, · och för att .kunna det måste den
fara _upp emot Torremölla.
Andreasson rusade hem allt vad .hans nu något
knäsvaga ben kunde bära honom. Han bultade
upp dörren, störtade in och slog igen den med en
smäll. Han hade nätt och jämt lagt på dörrklinkorna, då det blev ett fasligt liv därute .. Det bultade och slog i dörrar och väggar och ylade det var gasten som nu farit runt och nått fram till
A.ridreassons och som nu ville in. Men mannen klarade sig.
Vid Nyhamn en gång i tiden var det en man
som gick längs stranden och "strannade" som
man säger, sökte efter ilandflutet trä och annat
av värde. Det började skymma och rätt som det
var blev han överfallen av en gast. Han hörde
gastens ylande och urskiljde i det liksom en röst
och fattade av den att gasten tiggde och bad att
få en kristlig begravning. Detta hände alltså i
samma stund någon höll på att drunkna. Mannen
lämnade då sin käpp och sa åt gasten att med
den utmärka var hans kropp låg, så skulle han ta
reda på den nästa morgon.
Följande dag gick mannen åter till stranden,
och när han kom dit ned såg han, att hans käpp
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stod bland tången. Han började kasta undan denna, och mycket riktigt, han fann ett lik som han
tog hand om som han lovat.
Det förekom också att gastar gav sig på djur,
helst hästar. Om man kom körande sent på kvällen kunde det hända, att en gast for på ekipaget.
Särskilt vid korsvägar var risken stor. En gång
när en bonde var på väg hem från Lerberget inåt
land och hade kommit till korsvägen uppe vid
Väsby var det precis som om hästen med en gång
blivit sjuk och svag. Den drog av alla krafter, den
drog så att svetten löddrade sig på dess rygg,
men vagnen kom knappt ur stället. Det var som
om vagnen hade blivit lastad med bly. Det var
helt enkelt en gast som klängt sig fast vid hästen. Det säkraste sättet att bli av med den var
att vända så att vagnen gick i riktning från kyrkogården och nästa dag, när det blivit ljust, göra
om färden.
Här vid Lerberget fanns det mycket gastar.
Det var många fartyg med okända sjömän som
gick på och förliste. Man begrov de Handdrivna
vid stranden och för att om möjligt binda gastarna vid jorden, få dem att lämna människorna
i fred, var det en läs- och skrivkunnig man som
brukade läsa över dem. Han slutade då med orden:
- Och stå upp på den yttersta dagen, då de
andra stå upp!
Här på Kullaberget, inte så långt härifrån, finns
det en lå, det är en liten inskärning i berget, en
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vik, som kallas Gastalån. Och den har sitt namn
efter att här höll gastar till, drunknade har drivit iland här och blivit osaliga gastar, som lever
och spökar ...
Många oförklarliga och hemska väsen och varelser var ute och rörde på sig förr i tiden när
mörkret fallit på. En del ville människorna ont,
andra var godsinnade, andra vad man med modernt språk kan kalla neutrala. Det var inte bara
gastar, trolltyg, drakar, vättar och lyktegubbar.
Jag nämnde Långaryd. Där höll den vita hästen
till. Man kunde höra hur den stötte mot marken
med hovarna, den sprang på ett särskilt sätt. Den
skulle ha något att göra med Kockenhus borg.
Det lär där i närheten en gång i tiden ha begåtts
ett mord på en ryttare, ett mord som inte blev
uppklarat. Hästen kom undan, den var vit, och
den springer sedan dess omkring antingen för att
söka efter sin saknade husbon,de eller för att söka
reda på mördaren för att förgöra honom. Man
gick inte säker för hästen. Den kunde rusa rätt
på en om man gick där ensam och tänkte på
något som hade med mord och död att göra. Jag
minns en gång från min barndom, att jag hade
blivit skickad ett ärende till smedjan i Möllehässle
sent en hästkväll. När jag gick där i ensamhet,
eller rättare halvsprang, tyckte jag, att jag tydligt kunde höra hovslag, bakom mig, ömsom närmade de sig, ömsom rörde de sig liksom bort.
Ibland dånade de till. När jag hastigt vände mig
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om skymtade jag något vitt. Jag var alldeles
andfådd när jag kom herri.
I Kullabygden fanns också den egendomliga·
gluffesuggan. Den var verkligen farlig · att möta.
Hon rusade nåmligeri på folk 'och försökte springa
mellan benen på dem för att därmedelst fläka dem
mitt itu. Hon hade ert särskild tillkomsthistoria;
Hon hade blivit till av
ett spätt barn hade bli~vit mördat och nedgrävt. Upptäcktes . inte . den
skyldige och blev dömd till försoning av brottet,
och barnet 'begravt på riktigt sätt, dök gluffestig-·
gan upp med sitt fruktansvärda hot mot människorna.
Och ett stycke framför oss, i trakten av Barakullen, brukade en stor svart hund med lysande
ögon visa sig. Jag vet dock inte om han på något
sätt ville göra människorna ont. Den skall också
ha haft sitt ursprung i en mordhistoria. Någon
skulle här blivit mördad och inte fått ro därför
att mördaren inte upptäckts.
Jag nämnde Kockenhus. Som alla ärevördiga
borgar har den också haft sina spökerier. l min
barndom stod den tom och övergiven många år
därför att ingen vågade bo i den. De, som hade
bott här och flyttat, brukade vakna klockan tolv
på natten av att det rörde sig i trapporna upp till
vinden. Det lät som en riddare i full rustning. ·
Hans sporrar, harnesk och vapen skramlade då
han rörde sig. Och av ljuden att döma föreföll
det ·som om han släpade på en stor säck · eller

att
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alihah tung börda; sotrr 'han ,drog efter sig. -Det
hördes · ·också utdragna, ;suckar - ech: •:stönanden.i
Det' lät nästan som om någon höll· på att dö. Så;
var det som om en 'hylla brakade ,ner .'. (mh så blev
allt tyst. Nästa natt kunde ljuden upprepas: Det,
var . som eri osalig grubblar!;) som imte fick ro. '
En flicka som hade tillsynen över, barnen iibor.
gen vid den tiden förklariade, att, h.on; inte •var rädd
för spökerier, utan erbjöd sigJ att gå upp på · yin ,
den under spöktimmen för att ,s e ,vad som :hände:,
Man lät fast motvilligt · henne göra, detta. M:en'.
det skulle ·hon ångra. Alldeles stel av . skräck ·och:
dödsblek släpade hon sig nedför trapporna. Hon
stammade av rädsla och bad att.få sluta sin tjänst
oinedelbark hon vågade inte stanna J~ngre i bor,
gen. Trots•·alfa : försök till övertalningar gav. hon
sig iväg.
En tid. spökade· det på ett , annat sätt. I en ,av'
hallarna fanns det en röd fläck När en ny ägare ·
kom till borgen såg han den där röda fläcken och ·
skickade i vederbörlig ordning dit sitt tjänstefolk
för att städa bort fläcken: ·Det gick inte' riktigt.
Ta skarpare tvättmedel då, · kommenderade han; '.
Man gjorde så och det föreföll som om fläcken
bleknade bort. Döm om borgfol'kets häpnad nästa
morron, när fläcken, som -de arbetat på så inten°
sivt, återigen lyste röd och klar emot dem! ' Flic~
kan, som skulle servera ägaren te i hans rum, höll
på att tappa brickan,: då hon gick över , hallens
golv. Hon undvek skickligt att trampa på den röda
fläcken.
157

Ägaren kom till och gav nya order om skurning av hallgolvet. Fläcken bleknade bort, men
nästa morron var den där igen, röd och lysande.
Det var sannerligen besynnerligt. Det här stod
inte rätt till.
Han anordnade en bjudning och bland hans gäster befann sig en läkare och en apotekare från
staden. Han tog dessa med sig ut i hallen och
frågade dem försiktigt om den röda fläcken. De
lärde undersökte den närmare, men kunde inte
avgöra vad det kunde vara. De krafsade av lite
grann för att ta med hem som prov. Detta visade
att fläcken var av blod! Ägaren blev förfärad.
Han visste inte riktigt vad han skulle ta sig till,
men så började han utfråga folk i närheten och
att studera gamla handlingar. Han kom fram till
att någon hade blivit ihjälslagen där i hallen, tydligen inte mördad utan dödad genom olyckshändelse i samband med slottets uppförande. Han
skulle ha fallit ner från taket och dödats i fallet.
Sedan hade hans efterlevande på något sätt lurats
på hans lön, underhåll eller ersättning och av detta
skulle fläcken ha uppkommit. Den nye ägaren
gjorde efterspaningar för att få tag i några efterlevande, men lyckades inte. Slutligen beslöt han
bryta upp hallgolvet och förse det med nya
stenar.
Jag nämnde ordet Torremölla, det var hit gasten måste fara för att komma runt bäcken. Torremölla är en gammal vattenmölla. Den är nerlagd
för många år sedan, och nu är bara ruinerna kvar
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efter den. Det är storslagna ruiner, det är väldiga
murar uppbyggda av väldiga stenar.
'T orremölla ligger i bokskogen som omsluter
Kockenhus borg och gård. Bäcken porlar som för
tusende år sedan, men den är säkerligen mindre
nu än förr. För en hundra år sedan var vattenmöllan i fullt arbete. Möllaren hette Nilsson. Det var
en god man, han hjälpte många och han ville
ingen ont, men han var en smula slarvig som så
många godhjärtade människor är. Det kunde
hända, att han lade sig att sova från sitt arbete,
när möllan var igång. Han bara sträckte ut sig
på några säckar där på kvarnloftet.
Men det var ingen fara! Från sina skrymslen
under möllan eller från skogsgrottorna i närheten kröp då skogens pysslingar fram och fortsatte
det arbete som möllaren lagt sig att sova ifrån.
Särskilt var det en tomte, mycket gammal, som
plikttroget vakade över kvarnen och dess hjul
och stenar. Han skötte malningen och när möllaren vaknade rann det finaste mjöl eller det kraftigaste gröpe ur mjölrännan ned i sina säckar.
Men i samma ögonblick som möllaren vaknade
var småfolket som bortblåsta, det kunde förstås
hända, att han såg en skymt av något grått i
någon vrå eller något skrymsel, då de ljudlöst
gled undan mot sina tillhåll. Det hände också att
möllaren plötsligt vaknade av att någon ryckte
i honom. Det var den gamle plikttrogne pysslingen
som väckte honom. Och då möllaren yrvaket tittade sig omkring kunde han finna, att all säden
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va:r shltmald, att 'kvarndammen höll ·på att töm-.
mas, att något var ·i olag. Han,. mås.t~r Epp för a tt
rätta>till. det. ,:-•;.,,-,,.; , ,
.
Endera· dag,e n :ska rv:il gå dit och ~itta på de äre~:
vördiga kvar:hruTnerria .:• Och,. då ska •,vi också ,.titta
på Kockenhus borg·,<som -ligger· strax: intill, -vi ska
se . efter om man har murat igen deLdär fönstret
uppe under ta~kägget : s9m det brukade lysa
genom ,förr i tidemutan . att ·man visste varifrån
ljuset ' kom.
. .. r. .. ii. :;;:
·Vi' skaocksåtitta -på TrollsteneiJ. som ligger ,vid
uppfarten till Björkeröd., Det · har spökat vid dem
och de gamle säg·er, att ' den vänder sig när den
luktar nybakat bröd.
· Och·när,vi ändå är åt det hållet ska vi gå bort
till Krapperups borg . .Som ni nog: har sett finns
det en vallgrav med vatten runt om borgen. Det
sk a g å en lönngång från borgens inre ned under
va llgraven och · sedan mynna ut i skogen nedåt
s jön: När jag var pojke var vi ett gäng pojkar
från Mölle, som sökte efter platsen där lönngången
mynna de ·ut. Vi kom till ett mycket tätt snår a v
tjörne och ·såg därinne några egendomliga murningar av tegelst~mar. Men när vi skulle tränga
in bland buskarna för att närmare undersöka de.
där sakerna kändes det som -om marken gav vika:
och det hördes konstiga 'ljud, . så vi · vågade inte,
vi blev rädda och sprang vår väg; .
, Den här gången ska vi ta mod till oss och ,titta
lite närmare på ,v ad det kan vara.
· :. .-;''
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FöRORD
Del IV av MöLLE-KULLEN genom tiderna består
av tre avsnitt: en skildring av tiden från Linnes besök till år 1800, en studie över Mölle municipalsamhälle och en analys av katekismilängden för Brunnby
av år 1698.
Boken bygger i huvudsak på otryckt material, som
i nhämtats genom muntliga uppteckningar i Mölle, från
arkiv i Lund, Hälsingborg, Köpenhamn, Malmö, Stockholm - här riksarkivet, kammararkivet, krigsarkivet,
kartarkivet och östermalmsarkivet, slutligen från
Brunnby sockens centralarkiv.
Dessvärre finns det en del luckor i protokollräckorna
för Mölle municipalsamhälle. Det saknas nämndsprotokoll för åren 1919- 40 och stämmoprotokoll för tiden före 1939. Detta försvårar framforskandet, men
det har dock lyckats få en glimt av de män och kvinnor som kämpat för Mölles framåtgående och av de
problem de haft att brottas med.
Vi finner att det världspolitiska skeendet ger tydliga reflexer i det lilla Mölle där vid foten av Kullaberg intill stranden av Öresund. Högkonjunkturer och
depressioner kan utläsas ur siffrorna. Fascinerande
är att följa släkters gång genom århundradena; hU1
stamfadern dyker upp, hur släkten kan blomma upp,
sedan ibland förlora sin lyskraft eller lyfta upp av
sina medlemar på riksnivå.
Brunnby kommun har bidragit till tryckningskostnaderna.
Mölle och Stockholm i jan. 1968.
ANDERS W. MöLLERYD.

1600-TALETS KULLABOR
ENLIGT KATEKISMI-LÄNGDEN

Efter att de tre första delarna av Mölle-Kullen
genom tiderna gjorts färdiga, har det till vår
kännedom framkommit nytt källmaterial, som
lämnar utförliga och fantasieggande uppgifter
om de människor, som levde och verkade i våra
bygder på 1600-talet. Det kan vara befogat att
behandla och återge det i del IV.
Det gäller de s. k. katekismi-längderna, som förvaras på Landsarkivet i Lund. Katekismilängderna kan betecknas som föregångare till senare tiders husförhörslängder, men man kan också se
dem som ett led i försvenskningssträvandena.
Det finns flera katekismi-längder. För Jonstorps
socken föreligger årgångarna 1698, 1720, 1742
och 17·44. För Farhult finns årgångarna 1698,
1720, 1742 och 1744. För Viken åren 1698, 17'42
och 1744. För Brunnbys socken däremot finns det
bara en enda årgång, den för år ·1698, men med
tanke på att det rör ,s ig om den äldsta kan det
förmodas, att den har mest nytt att ge oss. Det
rör sig om ett aktstycke på 21 sidor, ett oersättligt dokument. Vi ska här återge utdrag ur den.
Katekismi-längden ger en god bild av den ti5

dens brunnbybor. Utom tydligt namn och uppgift
om åldern på familjefadern, är det också utsatt
namn och ålder på hustrun, liksom på barnen
över tio år. Här skiljer sig katekismi-längden fördelaktigt från mantalslängden, som bara anger
ifall husfadern är gift eller ej.
I tio-tolv kolumner är antecknat brunnbybornas kunnighet i olika kristliga ämnen som katekeskunnighet, de. tio buden, artiklarna, bön, dop,
spörsmål, huustavla, symbolum etc. Ett "K" anger att man kan, en nolla och ett streck får anses
betyda underkänt. I allmänhet har 1'698 års brunnbybor godkänt i de anbefallna ämnena.
Vi riktar först uppmärksamheten på Mölle leije.
Av de.n tydligt utskrivna längden framgår, att
Mölle leije år 1698 består av 39 gårdar eller fastigheter. Alla är numrerade. Namn och ålder på
mölleborna är :
1. Påhl Andersson Q5 år
hustrun Boel Nilsdotter 19 år
en liten gosse Anders 13 år
2. Anders Torsson 26 år
hustrun Boel Larsdotter Q4 år
3. Anders Steenhög 78 år
hustrun Anna Mortensdotter 60 år
dottern Hanna 25 år
sonen Anders 23 år
4. Joen Persson 29 år
hustrun Kersti Monsdotter Q6 år
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5. Per Andersson Brandt 39 år
hustrun Gunella Andersdotter 34 år
6. Anders Brandt 30 år
hustrun Bengta Gunnarsdotter 2,6
dottern Ingebor 10 år
7. Michel Truedsson 38 år
hustrun Hanna Gunnarsdotter 34 år
sönerna Trued 113 år
Gunnar 10 år
8. Per Larsson 67 år
hustrun Boel Persdotter 45 år
sonen Per Persson 16 år
9. Per Andersson 40 år
hustrun Sissa Andersdotter 60 år
inhyses Hanna Larsdotter 28 år
10. Jöns Persson, änkling, 69 år
11. Påhl Hansson Dahle 30 år
hustrun Hanna Michelsdotter 28 år
12. Hans Persson 50 år
hustrun Boel Andersdotter 28 år
13. Jöns Nilsson 40 år
dottern Magreta 12 år
14. Per Jönsson Giölleröd 32 år
hustrun Ingar Jönsdotter 28 år
15. Per Jönsson Dahle? 24 år
hustrun Sissa Nilsdotter 27 år
inhyses Jöns He1gessons änka 34 år
16. Anders Persson 66 år
hustrun Boel Bengtsdotter 69 år
döttrarna Bengta 14 år
Boel t1 år
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17. Per Bengtsson 35 år
hustrun Bengta Eriksdotter 27 år
sonen Bengt 10 år
18. Rasmus Brandts änka 45 år
döttrarna Magreta 20 år
Anna 112 år
19. Nils Nilsson 65 år
hustrun Sissa Olsdotter 52 år
sonen Påhl 27 år
Lars
Larsson 44 år
20.
hustrun Karina Monsdotter 32 år
dottern Ingar 14 år
21. Maurits Nilsson 40 år
hustrun Oli? Larsdotter 27 år
en liten gosse Lars 1'3 år
22. Anders Monsson 56 år
hustrun Kersti Nilsdotter 40 år
sonen Nils 19 år
23. Oluf Hansson Holm 3·6 år
hustrun Kersti Nilsdotter 2,9 år
24. Lars Hansson 35 år
hustrun Tåren Påhlsdotter 30 år
Jöns Mauritsson 00 år
hustrun Anna Tyggasdotter 28 år
en liten gosse Anders 13 år
hustrun Boel J oensdotter 46 år
sonen Jon 14 år
25. Bengt Perssons änka 40 år
sonen Bengt 113 år
26. Mons Andersson 24 år
hustrun Boel Persdotter 18 år
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27. Oluf Hansson 139 år
hustrun Metta Jönsdotter 28 år
sonen Hans 10 år
dottern Boel 13 år
28. Michel Olsson 60 år
hustrun Rigel Andersson 40 år
sönerna Anders 20 år
Per 18 år
dottern Kersti 15 år
29. Anders Jönsson 38 år
hustrun Kersti Persdotter 29 år
sonen Påhl 13 år
30. Lars Persson 35 år
hustrun Kersti Persdotter 47 år
drängen Mons 17 år
31. Unge Per Andersson 49 år
hustrun Kersti Kristensdotter 30 år
32. Otte Hansson 36 år
hustrun Karna Bengtsdotter 28 år
dottern Katrina 113 år
33. Morten Andersson 38 år
hustrun Bengta Persdotter 27 år
34. Anders Persson 137 år
hustrun Hanna Jönsdotter 27 år
sonen Jöns 11 år
35. Mons Sonasson 40 år
hustrun Kersti Torsdotter 29 år
36. Gunnar Persson 40 år
hustrun Boel Eriksdottern 29 år
sonen Per 10 år
37. Nils Hanssons änka 29 år
1
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sonen Hans 10 år
dottern Bengta 12 år
38. Per Rasmusson 27 år
hustrun Ingar Nilsdotter 29 år
39. Joen Andersson 30 år
hustrun Kersti Andersdotter 24 år
pigan Berritta Bengtsdotter 19 år
Per Nilsson 29 år
Detta är alltså den samlade bilden av mölleborna av år 1698. Man får intrycket att det är
ett blomstrande fiskeläge. Inga hus står öde. Det
är två änkor och en änkling som står för 'hus. Vi
lägger märke till anhopningen av familjer på lägenheten 24 - i vår tid Greta Perssons. Där bor
tre familjer.
Inalles är det 114 invånare över tio år i Mölle
fiskeläge detta år. Vad åldern beträffar, finner
vi, att tio stycken bybor är över 60 år. Äldst är
Anders Steenhög med 78 år. Han skulle vara
född 1620 och skulle därmed ha varit med under
trettioåriga kriget, Skånes övergång till svensk
överhöghet och Karl XII:s tronbestigning. Namnet Steenhög är utgånget ur längderna, men det
finns ännu ättlingar efter Stenhögarna. Henry
Nilsson -.är en av dem och har med anledning därav givit sitt sommarhus namnet Stenhög.
Husfadern på nr fyra, Joen Persson, är av släkten Pig eller Pigg, fast av någon anledning har
inte detta familjenamn kommit med i katekismilängden. Denne Joen Persson får anses som stam10

fadern för alla Pykarna i Kullen för att inte säga
hela landet.
Vi lägger också märke till husfadern på nr 14,
Per Jönsson Giölleröd. Han har tagit namnet på
gården, som legat omedelbart söder om Mölle fiske.läge, till släktnamn, fast det tycks inte ha bibehållits. Det.. kan tänkas, att denne 32-årige Per
.är broder till innehavaren av gården Giölleröd,
vilken heter Bengt Jönsson och är 50 år gammal.
En närmare granskning av dopnamnen på mölleborna ger vid handen, att namnet Anders förekommer 24 gånger, det är det flitigast använda.
Per kommer därnäst med 2,2 gånger, Nils sedan
med 12 förekomster, Jöns med tio, Lars med sex,
Bengt eller Bengta med elva. Alla dessa namn har
kristligt ursprung, de är kortformer av namn,
som ursprungligen burits av helgon eller apostlar.
R ent nordiska namn är sällsynta, där är möjligen
Tor, Gunnar, Trued, Oluf, Sone, Rasmus och Tyge.
·Otte och Michel röjer tyskt inflytande.
Av flicknamnen dominerar Boel med tio före komster, sedan kommer Kersti eller Kiersti med
nio, Hanna med sex och Anna med tre; tre gånger förekommer namnet Sissa.
Vad angår åldern i äktenskapen förefaller de
på nr sex och 37 ha ingåtts ganska tidigt. Bengta
är 26 år men har en dotter, Ingebor, som är tio år;
Änkan efter Nils Hansson på nr 37 är 29 år men
har dottern Bengta som är tolv år. Fru Karna på
nr 132 är 28 år men har dottern Katrina på 13
vårar.
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Stor åldersskillnad föreligger på nr åtta, tolv,
22 och 28. I två fall är den 22 år. I några äktenskap är hustrun äldre än sin man, som på nr nio,
där Per är 40 år medan hustrun Sissa hunnit bli
60. Samma riktning är det på nr 30, där Lars är
35 år, medan Kiersti är 47. I !30 äktenskap är
mannen äldre än hustrun. Denna åldersfördelning
kan sägas vara den normala. Alderskillnaden kan
röra sig om två-tre-fyra upp till 20-22 år. I sex
äktenskap är hustrun äldst.
Katekismi-längden för Brunnby av år 1698 har,
när det gäller Mölle leije, ett intressant tillägg,
en särskild förteckning på barnen över tio år. Det
verkar nästan vara en uppteckning av konfirmationsbarn, de som går och läser för prästen, fast
deras ålder varierar högst betydligt. Några är tio
år, medan andra är 20 eller '212, ja i ett fall, Elsa
Nilsdotter på nr tio, 28 år. överlag kan de unga
sin bibliska, det är ett tydligt "K" i de många kolumnerna. Fast i några fall bland de äldre förefaller det ha varit "kvarsittare", det är nollor i
en del av deras kolumner.
Bland läsbarnen leder också namnet Anders
med fyra förekomster, sen kommer Per, Boel,
Bengt eller Bengta med var tre; Hanna, Ingebor,
Gunnar, Trued, Magreta, Elsa, Hans, Påhl eller
Pahl, Ingar eller möjligen Inger, Kiersti, Mons
och Beritta är andra förekommande dopnamn nu
vid slutet av 1600-talet.
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Tittar vi på Brunnby socken i sin helhet finner
vi följande byar, här nämnda i den ordning de
förekommer:
Fiellestrup, Knäfvelen, Hästehagshuset, Wilstrup, Kämpahuset (öde), Ruåkra, Smedstrup, Skiettekierr, Elisholt, Brecke, Krapperups sätegård,
Krapperups by, Mollahesle., Vatumöllegården,
Himmelstrup, Biörkeröd, Haga, Flyndrarp, ArildsLäije, Stubbarp, Giölleröd, Ryhuuset, Bärekull,
Mölle Leije, Bökebolet och Kullagård.
För att först ta dem som ligger närmast innehas Bökebolet av Trued Nilsson och hans hustru
Bengt Jonsdotter. Kullagården innehar Nils Trulsson, Ryhuset Per Monsson, Bärekull Jeppa Olsson.
Arilds läije visar sig vid denna tid vara en by
med 45 lägenheter bebodda av 117 arildsbor över
tio år. Arild är alltså såväl ifråga om anta'l et hus
som invånare större än Mölle. Namnfloran skiljer
sig något från den i Mölle.; sålunda bor hustrun
Hanna Clemmitsdotter på nr fem, hustrun Kiersti
Wiarsdotter på nr 15, 13-årige sonen Clemmit på
nr 33, hustrun Estred Gunnarsdotter på nr tolv
och på nr 15 även drängen Arfvid.
Av byarna ute i socknen har Fiellestrup tio
gårdsnummer, nr tio betecknas som Knäfvelen.
Ruåkra har tolv gårdsnummer, men nio och tio
är tomma. Smedstrup räknar tio gårdar, Skiettekierr fyra och Brecke tio.
Krapperups by synes ha varit stor vid denna
tid och här är tio befolkade gårdar antecknade.
Härtill kommer tre "Krappe.rups gatuhus". Molla13

hesle har fem gårdar. Flyndrarp har fyra och
Stubbarp åtta gårdsnummer.
För att ta invånarna i ett par av byarna så
var de i Smedstrup följande:
1. Sven Willomsson
h Anna Hansdotte.r
2. Oluf Jönsson
h Elna Jönsdotter
3. Michel Jönsson
h Anna Svensdotter
4. J oen Påhlsson
h Hanna Hansdotter
5. Jöns Svensson
h Elna Persdotter
6. Mons Nilsson
h Ingar Hansdotter

7. Lars Kristensson
h Elsa Giödmarsdotter
8. Sven Olsson
h Gunnel? Jönsdotter
9. Dräng Bengt Jönsson
fader Jöns Bi örnsson
10. Per Bengtsson
h Kie.rsti Nilsdotter

Skiettekierrs fyra gårdar
1. Jöns Jönsson
3.
h Boel Nilsdotter
2. Sven Persson
4.
h Ingar Jönsdotter

innehas av:
Erik Olsson
h Elsa Olsdotter
Knut Mauritsson
h Lisa? Andersdotter

Och innehavarna av gårdarna i Stubbarp heter:
1. Jöns Bengtsson
2. Nils Andersson
h Estred Andersdoth Kiersti Jacobsdotter
ter
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3. Strandrijdaren Anders Berg
h Ingebor Persdotter
4. Sone Persson
h Kiersti öredsdotter
5. Ryttaren Håkan ·
Tahl

h Hanna Nilsdotter
Esbiörn
Jönsson
6.
h Agneta Jönsdotter
7. Bengt Månsson
h Boel Andersdotter
8. Nils Nilsson
h Boel Jönsdotter

Sonnamnen överväger klart vid denna tid bland
brunnbyborna. Några undantag finns dock och
det rör sig främst om ryttarna. På Smedstorp 2
bor ryttaren Anders Biörk, på Elisholt 3 ryttaren
Oluf Förbom, på Krapperup Anders Een, på
Stubbarp 1 Hendrich Michelsson. I Mölle finns
namnen Brandt, Dahle och Steenhög.
På Krapperups sätesgård är endast en del av
husfolket antecknade, där står ladufogden Jöran,
trädgårdsmästaren (inget namn), inspektoren
Lars Carlsson. 'Så är där två drängar, den ene
heter Anders och den andre Corfis. Det är tänkbart att denne Corfis är stamfader för Corfitzonsläkten. Vi återfinner namnet ett par år senare
på en av Mölle bys gårdar och i början av 1700talet bygger han hus i Mölle läge.
En sammanräkning av alla dem som upptagits
i 1698 års katekismilängd ger till resultat, att
det bor 636 personer över tio år i Brunnby socken.
"Denna längden vara riktiger betygar
Brunnby den 27 juni 1698
E. Ebsonius."
Enardt Ebsonius 'eller Ebbesson, som han ock-
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så kallas, var född 1654. Han hade varit rektor
vid Helsingborgs skola och prästvigdes i Brunnby
1687, efter att ha förbundit sig att gifta sig med
änkan efter sin företrädare.. Hon var dotter till
kyrkoherden i Väsby, Daniel Gemtzöe. Ebsonius
dog 1704.
Som avslutning på detta katekismi-kapitel kan
vi förflytta oss bort till J onstorp och ur katekismilängderna för denna socken göra två utdrag
som verkar förbryllande. Där står i längden för
år 1692: Stora Görslöf nr 11 - Elfver Gröning,
48 år, hustrun 58. Han kan läsa i bok, men ej
skriva.
Går vi framåt till katekismilängden för år 1742
står där: Förteckning samt namn, födelseort, ålder och förkovring uti deras kristendomsstycken i
J onstorps församling år 17412 : J onstorps by Elfver Gröning, födelseort Småland, 50 år, kan
läsa. Hustrun Kristina, också född i Småland,
44 år ...
Enligt utdragen skulle det ha funnits två Elfver
Gröning. Den enda rimliga förklaringen till detta
är, att den senare, när han nu kommit från Småland o~h anställts som ryttare för Jonstorp helt
enkelt fått överta sin företrädares namn. Det kan
också tänkas att Elfver II är son till Elfver I.
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Mölle efter Linne
Ännu vid Linnes besök i Mölle sommaren 1749
kunde man påvisa sviter av Karl XII:s krig; av
fiskelägets 42 hus stod alltjämt två öde.
Inte förrän fram på 1750-talet - mer än 30
å r efter freden i Nystad - synes Mölle läge helt
ha hämtat sig från krigets ödeläggande verkningar. Först nu börjar fiskeläget åter att röra sig
u ppåt. Enligt mantalslängden av år 1759, vHken
är daterad den 25 november 1758, räknar Mölleläge 49 husnummer. Två av husen, nr 10 och nr
46, står visserligen öde, men det har under årtiondet tillkommit sju nya hus. Praktiskt taget
alla husen är befolkade med man och hustru,
vartill kommer anteckningar om vuxna barn. Nog
är det mer än 100 möllebor vid denna tid.
Innehavarna av de 49 husen i Mölleiäge år 1759
h eter:
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2 -

J oen Andersson
Anders Nillsson
Bengt Andersson
Anders Hansson
Maurits Andersson
Sven Gunnarsson
Jöns Korfitsson
Pål Andersson
Bengt Larsson
öde
Ola Persson
M ö lle-K u llen

12. Anders Gudmundsson
13. Lars Persson
14. J oen Andersson
15. J oen Andersson,
söner Per och Ola
16. J oen Hansson
17. Sven Pålsson
18. Anders Pålsson
19. Per Pålsson
20. Änkan Magreta
17

21.
22.
23.
24.
25.
2'6.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

Lars Helgesson
Anders Nillsson
Giödmar Nillsson
N ills Larsson
Joen Pigg
Anders Pigg, dotter Berta
Anders Mårtensson
Sven Andersson
Sven Gudmundsson
Per Larsson
Bengt Bengtsson
Per Modig
Per Mårtensson
plus enrollerade
båtsmannen Bengt
Paulsson
Anders Andersson

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Knut Pålsson
Maurits Bengtsson
Glödmar Jonsson
Gudmun Pigg, son
Sven
Anders Bolin
Hans Gudmundsson
Hans Korfitsson
Sven Gustafsson
Båtsman Bengt
Andersson
Sven Persson Pigg
Jöns Nillsson
öde
Per Möller
Johan Gustafsson
Anders Andersson

Befolkningsbilden av Mölle röjer, att vårt fiskeläge är statt i tillväxt och att släkter håller på
att utveckla sig. Detta senare gäller främst om
släkten Pigg (föregångarna till våra dagars Pykar). Deras stamhemman, Mölleläge nr fyra, synes ha övergått i nya händer, men istället är det
fyra eller fem familjer Pigg, som detta år har
sin varelse i Mölleläge. Det är Joen på nr 25, Anders på nr Q6, Gudmun på nr 138 och Sven Persson
Pigg på nr 44. J oen och Sven kan tänkas vara
söner till den forne innehavaren av nr fyra, Per
Pigg, åtminstone fanns det för tio år sedan två
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söner med dessa namn skrivna hos honom. Även
J oen eller J onn Andersson på nr 1'5 synes vara
av släkten Pigg, längre fram tilläggs detta släktnamn honom.
Även släkten Korfitsson håller på att utveckla
sig. Det är nu två familjer Korfitsson i Mölleläge, familjernas överhuvuden är ättlingar till
stamfadern Korfitz Göransson och de heter Jöns
på nr sju och Hans på nr 41. Det senare är stamhemmet och är beläget där nu Hotell Kullaberg
ligger. Hans är född 1705.
Släkten Bolin, företrädd av Anders Bolin, har
satt sig fast i Mölle genom att slå sig ner på nr
39. Det är nuvarande Lilly Elfverssons.
Några andra namn bryter av i son-raden. Där
är Per Modig på nr 32, tydligen ett gammalt båtsmansnamn, och där är Per Möller på nr 47. Så
vitt vi kan se försvinner dessa namn åter ur Mölles historia utan att det satts några varaktigare
spår efter dem.
Två möllebor är upptagna som enrollerade båtsmän. Utom Bengt Paulsson på nr 33 är det Bengt
Andersson på nr 43. Det kan tänkas att de haft
"riktiga" familjenamn eller båtsmansnamn, men
att dessa inte upptagits av mantalsutskrivarna.
Går vi utom själva Mölle fiskeläge finner vi av
1759 års mantalslängd, att Mölle bys två gårdar
innehas av, nr ett av Helge Andersson och nr
två av Anders Nillsson. Gylleröd ·i nnehas av en
man vid namn Jeppe Tykesson, Bärekullsgården
av Trulls Andersson, Ryhuset av Erik Bengtsson.
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Bökebolet innehar Nills Andersson och det är
hos honom antecknat dottern Bengta. Kullagården
och fyrningen på Kulla fyr sköts av Nills Nillsson,
som till sin hjälp har bland andra fyrkarlen Ola
Larsson.
Vid Öresunds-stranden ett par tre kilometer
söder om Mölle ligger Nyle.je - sedermera ändras
namnet till Lerhamn - och här bor det år 1759,
fyra kanske fem familjer. De är: å nr ett Anders
Gunnarsson, å nr två Anders Jonsson, nummer
tre har Lars Andersson som å sin lägenhet också
har boende. enrollerade båtsmannen Gustaf, vars
efternamn är svårt att tolka. Slutligen bor på nr
fyra Lars Gunnarsson. Det är möjligt att åborna
på nr ett och fyra är bröder.
Arild räknar 48 hus. Här kan man fortfarande
påvisa spår av krigets ödeläggelser; fem av husen står öde. I Arild är flera av männen enrollerade båtsmän. När det gäller husbeståndet i Arild
kan vi nu notera att Mölle har gått om Arild.
Detta sker i slutet av 1750-talet. Mot Arilds 48
hus står nu 49 i Mölle.
Höganäs fiskeläge räknar 17 hus, och flera av
de män, som bor här, är enrollerade båtsmän. Alla
husen är bebodda; krigets verkningar synes ha
eliminerats. Detta kan inte sägas om Viken, där
man detta år räknar 56 hus, av vilka tio ännu står
öde. Viken inräknas i Väsby socken.
En granskning av Brunnby socken i sin helhet
ger vid handen, att det är omkring 245 matlag
här. Det räknas 429 vuxna skattande. Siffran är
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ofullständig genom att fiskarena i Mölle och Arild
är skattefria därför att de idkar saltsjöfiske. Av
bondbyarna i Brunnby synes Krapparp och Rågåkra vara störst med vardera 13 gårdsnummer.
Därnäst kommer Bräcke med tolv, Smedstorp med
tio varav flera är delade, Björkeröd med nio, Stubbarp med åtta och Möllehässle med fem. Bland
brunnbyborna påträffar vi några ovanliga namn.
Kyrkoherden heter magister Borup. I Smedstorp
nr fem bor klensmeden Måns Wiberg, i samma
by nr nio bor uppsyningsman Enerot och på nr
tio är antecknat namnet Willberg.
I Väsby räknar man 502 skattande vuxna fördelade på 209 matlag.
Helsingborgs stad räknar 530 skattande fördelade på 254 lägenheter. Landskrona är större
med drygt tusen vuxna invånare.
I J onstorp nr tre bor Anders Elfverson.

Aret 1769
Tio år senare, år 1769, har Mölleläge vuxit med
ytterligare några hus. Mantalslängden för detta
år upptar 54 hus, ökningen skulle under de förflutna tio åren ha varit fem hus. Härtill kommer
den enrollerade båtsmannen Lars Brandt, om
vilken det står antecknat, att han även räknas
på läget. Det kan tänkas, att han har eget hus
som ytterligare tillkommer i raden.
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Vi återfinner de gamla släktnamnen och lägger märke till att det danskklingande "Pigg" nu
försvenskats till Pik. Och vi har flera Pik-familjer
i Mölleläge detta år. >Där är Jon Andersson Pik
med sonen Ola på nr 14 och 15. Det är möjligt
att Jon förfogar över båda tomterna. Vidare har
vi Anders Pik med hustrun Hanna, sonen Jöns
och ytterligare tre barn på nr 26. Dessutom Gudmun Pik på nr 38 och Anders Pik på nr 43. Anders
Pik på nr 26 är byfogde, och för den som är närmare intresserad av denna släkt går det att titta
på hans namnteckning. Han har nämligen underskrivit 1769 års mantalslängd för Brunnby socken, alltså är han en betrodd man, vilket även
byfogdevärdigheten vittnar om. Han skriver sitt
namn Anders Pijk.
Vad angår de övriga kända släkterna, så sitter
Jöns Korfitsson på nr sju. Han är gift och har
sonen Bengt jämte tre. minderåriga barn. På nr
41, stamhemmanet, bor Hans Korfitsson med sonen Jöns och ett barn.
Anders Bolin håller nr 39. Han synes än så
länge vara ensam om detta släktnamn.
Ett nytt namn har kommit in på nr 42 - det
är nuvarande villa Berit - där en man vid namn
Nils Kullenberg slagit sig ner.
För övrigt är det tunnsått med ovanliga namn
som bryter av i son-raden. Möjligen är där Carl
Lundstedt på nr åtta och Jeppa Tykesson på nr
50. Mölleläge har 163 vuxna skattepliktiga invånare, vartill kommer 123 skattefria, d.v.s. bybor
1

22

som är under 15 eller över 6'3 år. Det skulle allt.så
bli 286 invånare i Mölle.. Siffran verkar hög,
det är kanske en topp. Praktiskt taget alla männen är upptagna till tobaksskatt och betalar en
daler silvermynt för nöjet att röka. Det är en hög
avgift.
Brunnby socken i sin helhet räknar 28'9 matlag
och det är antecknat 809 skattepliktiga där, vartill kommer 695 helt eller delvis befriade. Det
skulle. ge en befolkningssiffra på 1.504 personer.
Av dessa är 522 under femton år. Brunnby är därmed den folkrikaste socknen i Luggude. På andra
plats kommer Allerum med 1.2121 och på tredje
Väsby med 1.17'9 personer. Viken har brutit sig
ut och räknas som egen socken med 69 matlag och
143 skattepliktiga. Jonstorps socken hade 769,
Farhult 551 och Helsingborgs socken 506 invånare.
Och vad beträffar byarna inom Brunnby socken räknar man 48 eller 49 hus i Arild. Byfogden
här heter Anders Pärsson och bor på nr 15. Nyleje, sedermera Lerhamn, består av nio hus och de
är bebodda av knappt 30 personer, ingen av dem
nämnd Fex. I Skättekärr finns det fyra gårdar
och de bebos av 1. Jöns Jönsson, 2. Jöns Nilsson,
3. Bengt Pärsson, 4. Hans Knutsson.
I Eleshult å nr två bor Mattis Nilsson och hos
honom är också ryttaren Ungfelt med sina tre
barn skriven. Redan 1765 påträffade vi detta soldatnamn här i Eleshult. I Bräcke å nr elva finns
det en väderkvarn och Sune eller Sone Olsson
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står för den. Magister Borup är kyrkoherde i
Brunnby denna tid.
Och för att så gå utom Brunnby socken: själva
Vikens fiskeläge räknar 56 hus eller lägenheter.
Höganäs upptar 16 hus, på nr 14 står en väderkvarn. Lerberget synes ha fem hus. Borta i Jonstorp å nr tre bor Anders Elfverson med sina tre
barn. I samma socken och by är ryttaren Willberg
skriven.

Jordeboken för år 1784
är tydligt utskriven och lättläst, men den lämnar
inga personliga upplysningar om människorna i
vår bygd, inga titlar, inte ens byfogdebefattningen är antecknad. I Mölleläge är antecknat 62 hus
och namnen på dem som bebor dem är rätt och
slätt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Per Jönsson
Sven Andersson
Ohla Hälgasson
Anders Hansson
öde
Anders Persson
Bengt Korfitsson
Johan Delin
Änkan Hanna
Christen Jönsson

11.
12.
13.
14.
1'5.
16.
17.
18.
19.
20.

Tohr Bengtsson
Anders Thåre
Lars Persson
J oen Andersson
Jöns Pik
Lars Thåre
Anders Svensson
Anders Pålsson
Per Fisk
Sven Brandt

2 1.
22.
24.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
3 3.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
1

1

Änkan Boel
Anders Larsson
Anders Fisk
Änkan lngar
J oen Persson
Änkan Anna
Änkan Anna
Ola Persson
Änkan Pernilla
Per Larsson
Christen Bolin
Per Jönsson
Anders Kullenberg
Anders Fisk
Lars Knutsson
Påhl Persson
Giödmar Jönsson
Gudmun Pik
Anders Bolin
Ohla Andersson
Jöns Korfitsson

42.
4'3.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Hans Korfitsson
Lars Påhlsson
Sven Pik
Jöns Nilsson
Änkan Ellse
Bengt Bengtsson
öde
Anders Larsson
Änkan Tåren
Nils Mårtensson
Änkan Rigel
Jöns Bengtsson
Änkan lngar
Sven Persson
Änkan Gunnel
Anders Andersson
Anders Norrman
Jöns Gudmundsson
Nils Lindstedt
Hälge Jonsson
Per Andersson

Det som främst faller en i ögonen vid studiet
av denna förteckning av dem, som står för husen
i Mölleläge, är det stora antalet änkor. Vi räknar
till elva änkor. Kan det vara sjöfarten och fisket
som krävt sina hårda tributer av männen i iMölle?
Det framgår också att två av husen står öde.
När det gäller själva gårdarna ute i socknen
får vi istället en del upplysningar. Kullagården
exempelvis räknas som skattehemman. Innehava-
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ren eller ägaren av den heter Nils Kullen berg och
han betalar en skatt på 13-8-0, det får väl tolkas som 13 daler och åtta skillingar. Gården tillhör majorens kompani vid norra skånska kavalleriet och har numret 99. Bökebolet är också
skattehemman, Nils Nilsson äger det och betalar
en skatt eller ränta på 1: 37 - alltså en obetydlighet gentemot Kullagården. Gården har nummer 101 också av majorens kompani. Gårdarna i
Skättekärr räknas däremot som kronohemman,
alla fyra. ,D etsamma gällde om gården nr två i
Eleshult.
De övriga i Eleshult, numren ett och tre, var
insockne frälse. De låg under Krapperup och detsamma gällde för exempelvis de två gårdarna i
Mölle by, som innehades av Nils Hälgasson och
Anders Nillsson. De räknas som 3/16. Gylleröd
och Bärekull var också insockne frälse.
Arild har enligt 1784 års jordebok 49 hus. Nyleje räknar tolv. Det är ingenting nämnt om Nyhamn. Just vid denna tid byggdes det allra första
huset där. Det finns två kvarnar inom Brunnby
socken detta år. Den ena är en väderkvarn och
belägen å Bräcke nr elva, den andra är en vattenkvarn och ligger i Vattenmöllan, den lilla byn
vid stranden mellan Mölle och Lerhamn. Möllan i
Bräcke är mycket gammal; den är i danska handlingar omnämnd redan 1491 och då står Krapperup som ägare till den.
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Mantalslängden för år 1786
är betydligt utförligare än jordeboken och lämnar en mängd uppgifter om möllebornas personliga förhållanden. Den utsäger, liksom jordeboken, att det är 62 lägenheter eller matlag i Mölleläge. Och innehavarna av de 62 husen heter:
1. Per Jönsson
2. Lars Andersson
3. Skepparen Ola Helgasson
4. Anders Hansson
5. Pål Månsson
6. Sjömannen Anders
Persson
7. Skepparen Bengt
Korfitsson
8. Johan Delin
9. Sjöman Nils
Bengtsson
10. Änkan Boel
11. Tor Bengtsson
12. Skepparen Anders
Thore fem barn
13. Lars Persson
14. Jon Andersson
15. Byfogden Jöns Pik,
fyra barn, son Jöns
14 år, Ingar 12

16. Skepparen Lars
Thåre
17. Skepparen Anders
Svensson
18. Pål Andersson
19. Skepparen Per Fisk
20. Sven Brandt
21. Per Jönsson
2,2. Skepparen Anders
Larsson
2 3. Sjökarlen Nils
Giömmarsson
24. Anders Fisk
25. Pål Larsson
26. Skepparen Nils Pik
27. Lars Svensson
28. Ola Brandt
29. Änkan Pernilla
30. Per Korfitsson
31. Skepparen Christian Bolin
32. Per Jönsson Modig
1
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

42.
43.
4'4.

45.
4'6.

Änkan Bengta
Anders Fisk
Lars Knutsson
Sjökarlen Pål Persson
Gödmar Jönsson
Anders Hansson
Skepparen Anders
Bolin, sönerna Sören och Pål
Ola Andersson
Skepparen Jöns
Korfitsson, tre
barn, fadern Hans
K.
öde
Pehr Andersson
Sven Pik, son sjökarlen Bengt, fyra
barn
Jöns Nilsson
Skepparen Nils
Möller

47. Bengt Bengtsson
48. Gustaf Johansson
49. Sjökarlen Anders
Brandt
Änkan
Tåren
50.
51. Nils Mårtensson
52. Änkan Rigel
53. Jöns Bengtsson
54. Skepparen Nils
Jönsson
55. Sven Persson
56. Carl Blom
57. Sjökarlen Anders
Andersson
58. Anders Norrman,
ett barn
59. Jöns Gudmunsson
60. Fattighus
61 . Hälge Jonsson
62. Per Andersson
Skolehus, Håkan
Blom, utfattig

Räknar vi samman, finner vi, att det är 13
skeppare och sju sjökarlar eller sjömän i Mölleläge vid denna tid. Frågan är om det avses någon
gradskillning mellan sjökarl och sjöman.
Det finns både fattighus och skolhus i Mölle..
Läraren heter Håkan Blom. Det framgår att släkten Bolin utvecklat sig och nu bebor två hus i
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Mölle. Det är omkring 140 skattepliktiga i Mölleläge. Härtill kommer de två gårdarna i Mölle by,
vilka drivs av Nils Hälgasson och Anders Nilsson.
Även Bökebolet kan räknas till denna bygemenskap. Denna gård innehar Nils Nilsson. Inhyses
hos honom är antecknat en man vid namn Såne
Svensson. Det är den ende, och vi kan tolka uppgiften så, att antingen är Såne anställd hos Nils
Nilsson eller så är han den allra förste som sätter
upp sina bopålar på Bökebolets mark. Namnet
försvinner igen.
Kullagården står Nils Kullenberg för och till
hjälp vid fyrningen på Kulla fyr har han fyrkarlarna Nils och Eskel. Bärekulla kvarn driver
Nils Llitman eller Lijtman. I Nyleje, sedermera
Lerhamn, finns det elva hus. Bland de 50 vuxna
som bor här, är det ingen Fex. Flera av männen
är skrivna som sjökarlar eller copverdie sjömän.
I Höganäs är det 23 matlag, i tydligen lika många
hus. På nr 14 finns det en väderkvarn som drivs
av Såne Jönsson. Befolkningsbilden här är inte
så särskilt ljus; av de 40 vuxna som har sin hemvist här är nära nog varannan utfattig, tiggare,
krympling eller överårig. I Lerberget är det nio
matlag och förmodligen lika många hus. Björkeröd, byn där nedanför Håkull, räknar 1'3 gårdar.
Så den intressantaste upplysningen ur mantalslängden för år 1786: det har i Brunnby socken
noterats en ny boplats, Nyhamn heter den och
räknar än så länge bara ett enda hus. Detta bebos av artillerikarlen Jöns öfverberg, som har

29

fyra barn. Med hjälp av denna uppgift kan vi
fastslå, att Nyhamn grundades på 1780-talet, kanske under året 1785.
Arild räknar 53 hus. Det 53 :e huset här var
skolehus med Johan Hallenhök som lärare.
Brunnby är den folkrikaste av kulla-socknarna. Det bor här 1.6'52 personer. Av dem 6~'4 under
15 år och 2 16 över 63. Av de övriga kullasocknarna räknar Väs by 1.2,29, J onstorp 806, Farhult 559 och Viken 1318 invånare. Helsingborgs
socken bebos av 484 invånare.
Det bör ha varit i stort sett dessa i 1786 års
mantalslängd uppräknade möllebor, som i augusti
år 1788 med skräck och fasa lyssnade på ett rykte som flög över Kullabygden och hela NV Skåne
- ryktet om hur ryssarna brände Råå. Kriget
med Ryssland hade nätt och jämt börjat, då en
rysk flotteskader under amiral ,D essen gick upp
i Öresund och började. företa raider mot fiskelägena längs Sundet.
Antagligen fick mölleborna höra hur det gått
till i Råå. Den 10 augusti hade en samling ryska
örlogsmän ankrat upp utanför Råå. Ett par soldater gick iland för att hämta vatten. De nekades
emellertid. På kvällen gick en större. avdelning
iland försedda med facklor. Och nu tände de på
stuga efter stuga med följd att alla husen utom
två brann ner.
Rååborna flydde till skogs. Men en mor med sin
tremånaders pojke, Per Sjöström, gömde sig i en
skorsten och hörde därifrån hur ryssarna stö1
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kade. De två klarade sig trots att huset brann
ner. Två rååbor tog ryssarna med sig. Den ene
kom till rätta, den andre försvann spårlöst.
Som en löpeld bör skildringen av dådet ha
spritt sig och påkallat full beredskap i fiskelägena. I Båstad exempelvis gjorde man i ordning
kanonerna, skaffade fram krut och kulor och
kastade upp vallar.
Traditionen vill berätta att ryssarna gjorde ett
landstigningsförsök i Mölle. 'De ryska krigsfartygen hade mot kvällen ankrat upp ute på redden och det föreföll som om man förberedde en
landstigning. Nu blev det fart därinne. Under byfogden Jöns Piks ledning vidtogs försvarsåtgärder. Man fick tag i ett par ryttare, möjligen de
soldater som var förlagda inom socknen, och lät
dem rida fram och tillbaka. Man tog halm och
klädde stelorna nere vid stranden och krängde
kläder och trasor på dem och satte käppar som
liknade gevär på deras "axlar". Man skaffade
fram kopparkärl och liknande, slog och bultade
på dem så att det blev som vapengny och tillrustning. Höga kommandorop skallade mot berget. Tunnor rullades fram och tillbaka.
Det hela gav ett intryck av att ett folkuppbåd
var i gång och det förefaller som om kamouflaget hade sin verkan. De ryske gick inte iland utan
lättade ankar och seglade norrut, till Båstad, där
de gjorde ett verkligt landstigningsförsök, vilket
dock kallblodigt slogs tillbaka under ledning av
Jlirgen Agardh och magister Andersson. En bar-
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kass fylld med matroser lade ut från skeppen.
Kallsinnigt väntade försvararna att ge eld med
sina kanoner tills att barkassen var inom bekvämt skotthåll. Kanonduellen varade ett par
dar ; Båstad klarade sig.

Aret 1795
Släkters skiftande öden
Så närmar vi oss slutet av 1700-talet. Mantalslängden för år 1795 ligger framför oss. Avsnittet
om Mölleläge utvisar, att det nu är 63 numrerade
hus där. En sammanräkning av de olika kolumnerna ger vid handen, att det nu bor 158 vuxna,
skattepliktiga i Mölle fiske.läge. Härtill kommer
4!3 överåriga, d.v.s. bybor som är över 63 år och
därför fria från skatt, och ytterligare 114, som
är under 15 år, också de skattefria. I allt skulle.
själva Mölle rymma 315 invånare.
Bilden av befolkningen i Mölle är nu något mera nyanserad och vi får i mantalslängden en hel
del detaljer om de 315 mölleborna, de.ras liv och
gärning.
Några mera ovanliga, något av dem nytt, släktnamn bryter av bland möllebornas sonnamn. Det
är möjligt att dessa namn förut har funnits, kanske som e.n slags smeknamn, öknamn, binamn eller
båtsmansnamn i folkets mun, men först nu blivit
officiella. Där är namnet Ohla Nyman på nr tre.
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Det är helt nytt, men så vitt vi kan se framöver
försvinner det igen. Samma gäller om Petter Möller på nr 63.
Ett ovanligt och helt nytt namn är fästat vid
nr 54, nämligen "Bäjare", det bärs av skepparen
Nils Jönsson Bäjare. Namnet kommer i fortsättningen att visa sig i längderna. Vi återfinner det
också på någon gravsten på Brunnby kyrkogård.
Nils Elfverson, son till Jöran Elfverson på Kullagården, var gift med Ingrid Nilsdotter Bejare,
född år ~ nn8, mäler en gravsten strax vid "arildskappeln". Som framgår ändras stavningen till
Bejare; nu förefaller namnet vara helt borta. Vad
kan det betyda och var kom det ifrån?
Ett annat rätt nytt namn bland mölleborna är
Anders Norrman å nr 58 - det är nuvarande
Brantebo eller Brantehäll. Denna lägenhet - som
bebyggdes omkring 1775 - var vid denna tid den
nordligaste i fiskeläget, och den som bodde där
kallades av folket helt enkelt för "Norren". I kyrkoboken för år 1813 står faktiskt talat om Per
Norrs änka. Vidare lämnas den upplysningen om
Per Norr, att han varit född 1776 och hade drunknat, fast årtalet för olyckan är inte utsatt. Han
har en son Pähr, som är 18 år gammal, alltså
född 1795.
Namnet ändrades så småningom från N orren
till Norrman och från denna familj har utgått
flera verkliga djupvattensseglare, bl. a. Lars Petter Norrman (1850-1923) som förde skonaren
Santos, briggen Vera och barkskeppet Vanja. Nå3 -
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got eller några av de fartyg, han förde, hade
byggts på varvet i Helsingborg och han fick överta dem vid sjösättningen. Detta gäller om Vanja,
som byggdes år 1892. Han seglade mycket på
Fjärran östern och även Barbados, och under sina
långseglingar på 1870- och 1880-talen gjorde han
votivskeppet Nordhogland, som nu hänger i Mölle
kapell. Till en början hängde det i Brunnby kyrka.
Lars Petter var den förste som byggde ett riktigt
stenhus i Mölle, detta hände år 1883, det är nuvarande Carl G. Cronbergs, beläget nere vid hamnen.
I det stora verket Skånska sjöfartens historia
är Lars Petter Norrman omnämnd. När han år
1894 med Vanja var på resa från London mot
Delagoa Bay och hade kommit ett par grader
väst om Kanarieöarna siktade man en slättoppad
skonare som låg och drev. Norrman närmade sig,
men blev plötsligt på sin vakt; det främmande
skeppet visade sig vara bemannat av minst 40
man. Han mystifierades av detta och blev än mer
förvånad, då han tyckte sig märka, att de bar
vapen. Han höll sig avvaktande på avstånd. Utan
intermezzon skildes de två fartygen igen.
Vidare har ur denna släkt framgått den ovanligt mycket bereste konstnären Lars Norrman,
född 1915, som gjort en mängd möllemotiv, ofta
belysande intressanta och ovanliga detaljer ur
vardagslivet i Mölle. "Remedjor" har han kallat
flera av sina dukar härifrån utgörande stilleben
med kobbar, tråg, kulor, tåg, kättingar etc. Han
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har även låtit möllebor i sin gärning stå modell,
som exempelvis Johan Berggren böddande nät,
Bror Karlsson i sitt bageri i färd med att baka
bröd och smeden Sjöstrand vid sitt städ.
Ett annat namn, som börjar framträda i Mölle,
är Thåre, längre fram förändras stavningen till
Thore. Förmodligen har det länge funnits i folksmun, vi tror oss spåra det till slutet av 1'600-talet,
då det skrevs Torre. Vi återfinner det också i förteckningen över Karl XII :s enrollerade båtsmän
och då stavat Tore. Nu, år 1795, är det två familjer Thåre i Mölle, dels Anders Thore, som bor på
nr tolv, dels skepparen Lars Thore, född 174'8,
på nr 16. (Lars synes vara ett omtyckt pojknamn
i denna släkt). Tomten nr 16 låg vid torget i Mölle
och fick förmodligen släppa till ett stycke när
torget senare lades ut. I längderna kan nr 16 stå
tomt. Lars Thåre är inskriven som borgare i Hälsingborg.
De gamla redan kända släkterna i Mölle håller
sina positioner eller utvecklar sig. Där är släkten
Kullenberg. Bärare av detta namn besitter två
hus i Mölle: Trulls innehar nr åtta och Petter nr
33. Ytterligare en Kullenbergare finns, han bor
"inhyses" på Kullagården hos änkan Emma, är
sjöman och så pass välbärgad att han har fickur
av silver.
Bolin-släkten har expanderat. Utom två bolinare nere i Mölleläge - Christian på nr 31 och
Sören på nr 39, stamhemmanet - finner vi en
uppe på Bökebolets ägor. Han heter Påhl Bolin,
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bor i ett hus med sex fönsterlufter och skattar
för ett fickur av silver. Påhl är född 1756, Sören
1760. Sören har två söner, Anders och Christen,
båda födda år 17 99. Namnet Bolin kommer i framtiden att låta tala om sig. Anders Bolin född 1859
blir omkring år 1889 kronolänsman och bosätter
sig i Höganäs. En Bolin tar i slutet av 1800-talet
upp tillverkning av råsten ute på fäladen vid Mölle
och det är flera hus i Mölle som byggts av hans
produkter.
Historikern Sture Bolin (1900-19613), som
publicerat flera arbeten i historiska ämnen, liksom medicinalrådet Hans Bolin, född år 1903, som
har hand om hälsovården i riket, kommer från
Mölle-Bolinarna. De är bröder och deras far var
kronolänsman Anders Bolin, född i Mölle.
Sture Bolin har bl. a. gett ut "Fynden av romerska mynt i det fria Germanien" (1927), "Skånelands historia I och II (1930-3'3), "Muhammed, Karl den Store och Rurik" (1939), "Om
Nordens äldsta historieforskning" (1931).
För att återgå till 1700-talets Bolinare; i Kommerskollegiums skeppsförteckning av åren 1768
och 1770 upptas galeasen Catharina av ek byggd
i Uddevalla och förbyggd i Skåne och lastande.
26 läster. Skeppare och redare för den är Anders
Bolin, borgare i Hälsingborg. Allt talar för att
detta är "vår" Anders Bolin boende på nr 39 i
Mölleläge. Och vi kan kasta ett öga på skeppslistan för år 1795, där vi under numret 803 har
galesen Hoppet, byggd av ek och furu, med Kul1

1

36

len som byggplats, lastande 34 läster. Skepparen
på den heter Sören Bolin och han är tillsammans
med Benediktsson och Stenström i Landskrona
och P. Wiberg i Kullen också redare för densamma. Det rör sig om ett rätt stort fartyg. Det kan
tänkas, fast det är inte utskrivet, att Sören Bolin har byggt denna galeas.
Det finns ytterligare ett minnestecken över
Mölle-Bolinarna, en sten, som utsäger att det måste ha varit något särskilt med dem; på väggen
till höger om ingången till Brunnby kyrka, västra
ingången finns en vit, manshög, rikt utarbetad
gravsten, som möjligen har legat som golvplatta,
nu något mossbelupen och svårläst. Vi läser med
någon svårighet: "Härunder förvaras sämre delen av före detta i livstiden Skepparen Christen
Bolin, som föddes den 3 maj 1750, blev vigd med
Christina Pijk den 6 februari 1778 och dog den
9 oktober 1796 ... "
Namnet Fisk är knutet till husnumret nr 19
med Pehr Fisk och till nr 24 med Anders Fisk.
Släkten Brandt har också två representanter;
på nr två bor Anders och på nr 2'8 Pehr Brandt.
Och så till släkten Corfitsson, som namnet nu
skrives, den har utvidgat sig och räknar nu fyra
ättegrenar. Bengt står för !Mölleläge nr sju, Pehr
för nr 30, skepparen Anders Hansson Corfitsson
för nr 38 och skepparen Jöns Hansson Corfitsson
för nr 41. Jöns är född 1745. Han bebor stamhemmanet. Troligen är Jöns och Anders bröder
- tredje generationens Corfitssöner i Mölle. Jöns
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är borgare i Hälsingborg och har sonen Nils, 14
år gammal, och ytterligare två barn. Änkan Karna, 70 år gammal, bor också hos honom, möjligen
är det hans mor. Anders Corfitsson är borgare i
Landskrona. Släkten utstrålar aktivitet. Kommerskollegiums skeppsförteckning av år 1796 mäler att jakterna Fortuna och Elsa Catharina, båda
av ek, redas och förs av Anders och Jöns Corfitsson.
Och slutligen släkten Pik. Den hävdar sig väl.
Där är skepparen och borgaren i Hälsingborg,
Nils Andersson Pik på nr 26, vidare Pe'hr Pik och
den gamle Svän Pik på nr 44, vidare skepparen och
borgaren i Uddevalla, Jöns Pik på nr 15. Jöns är
byfogde. Han har en son, Joen, född 1776.
Pikarna eller Pykarna är och kommer i fortsättningen att bli en aktiv släkt med medlemmar som låter tala om sig. Det är främst inom
sjöfartsnäringen de gör sig gällande. I det digra
bokverket Skånska sjöfartens historia av Eirik
Hornborg m. fl. (1950) är det omnämnt inte mindre än 14 Pykar. Verket sträcker sig fram till 1914.
Tidigt var det Pykar med i den skånska sjöfarten. Vi kan citera direkt ur bokverket:
"Anna Catharina var på 17'70-talet ett ganska
vanligt skeppsnamn i Malmö. Ett av dessa fartyg
galeasen Anna Catharina (II) var om 44 läster
och byggd i Gävle omkring 1767. Hon ägdes av G.
Hegardt. Skepparen bar det bland skånska sjörarande på 1800-talet välbekanta namnet Pyk."
.,i\.ven en kvinna ur släkten Pyk är med i detta
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sammanhang. Det talas om en jakt Emanuel byggd
i Wolgast om 2f/ läster. Den gjorde år 177'4 en
fraktresa Stockholm-Hamburg. Lasten var bl. a.
järn. Redare var skepparen L. P. Pyks änka K.
Pyk.
Går vi direkt till källorna får vi fram ett rikt
material som belyser Pijkarnas insatser inom sjöfarten i senare delen av 1700-talet. Vi har granskat Kommerskollegiums diarium över fribreven,
det motsvarar närmast en skeppslista över alla
handelsfartyg i vårt land. Vi kan gå genom listan fö," året 1768:
Fartyget nr 230 är en jakt av ek kallad "Unge
Johannes" och på 20 läster. Redare för den är
Anders Pijk, Gustaf Hegardt och Anders Möller,
vilka har en tredjedel var. (Det är möjligt att
A. Möller också kommer från Mölle). Fartyget
nr 232 heter St Johannes, är en jakt av ek och
furu byggd i Bohuslän och på 14 läster. Anders
Pijk och Anders Möller äger vardera hälften. Fartyget nr 2613 är en jakt av ek, Fortuna, om 14
läster. Skeppare och redare är Gudmund Pijk
borgare i Landskrona. Det 2166 :e fartyget i listan heter Charlotta, är en jakt av ek och lastar
elva läster. Skepparen heter Jöns Svensson, och
tillsammans med Anders Pijk från Kullen äger
han den. Fartyget nr 652, Chatarina, en jakt av
ek och furu är på 16 läster, byggd i Bohuslän har
som skeppare Nils Andersson, som tillsammans
med Jöns Pik från Kullen står som redare för den.
Inalles upptar 17,68 års skeppslista 668 fartyg.
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För att så ga over till 1769 års fribrev så är
fartyget under nr 275 en galeas av ek på 25 läster.
Den heter Emanuel och är byggd i W olgast ( en
stad i Mecklenburg). Johan Pijk, borgare i Uddevalla, äger 2/3 av den. Fartyget nr 606, Helena
Margareta, en galeas av ek och lastande 25 läster
är byggd i Uddevalla. Anders Pijk, Gustaf Hegardt och Anders Möller äger vardera en tredjedel. Fartyget nr 624 är en jakt av ek och fur med
namnet Hoppet om 28 läster och byggd i Gamla
Karleby. Redarna här är en hel provkarta på Pijkar, de heter nämligen Anders och John Andersson Pijk samt John Persson Pijk. Någon av dem
är borgare i Landskrona. Och slutligen nr 640 av
17 69 års skeppsförteckning : det är en galeas av
ek om 28 läster och har namnet St Theoder. Skepparen heter Nils Kullenberg och redarna Gustaf
Hegardt och Anders Pijk, den senare borgare i
Landskrona.
Och för att titta på 1770 års fartygsförteckning
eller fribrev så finns de förut nämnda i stort sett
kvar. Med någon av dem har det skett förändringar, som med jakten Catharina. Jöns Pijk är
nu såväl skeppare som redare för den. Han synes
äga den helt ensam. Och i samband med galeasen
Hoppet har den förändringen inträtt, att bredvid
Anders Pijk, borgare i Halmstad, och John Persson Pijk, borgare i Landskrona, har Chatarina
Pijk på Kullen ryckt in som rederidelägare. Det
skulle innebära att John Andersson Pijk har dött.
Går vi några år framåt i tiden, till 1791, och
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tittar på redandet av galeasen Helena Margaretha, 2'5 läster, så heter skepparen på henne nu
N. A. Pijk boende i Mölleläije, och jämte honom
står J. A . Pijk, J. Elfverson och änkan A. Pijk
som redare för henne. Här kommer namnet Elfverson in i bilden. Pik-släkten har alltså redan på
1790-talet tagit upp samarbete med Elfversönerna, därborta i J onstorp. Som förut framgått har
Pikarna också drivit seglation tillsammans med
Kullenbergare. Det framgår med all tydlighet av
Kommerskollegiums skeppslistor att Pijk-släkten
varit stark och företagsam, ja rent av dominerat i Mölle-Kullen.
Även på det konstnärliga planet har Pykar
framträtt. Vi syftar här främst på sångerskan
Louise Pyk. Hon var sondotter till Nils Pyk på
nr 26 Mölleläge. Denne, född 1758, hade en son
som också hette Nils och som var född år 1805.
Han gifte sig med Betty N ordell och förvärvade
Kullagården i slutet av 1840-talet, men innehade
den bara ett tiotal år. Han flyttade till Hälsingborg, där han blev hamnkapten, troligen år 1'8613.
Han bodde på Drottninggatan 46, som då låg vid
stranden av Öresund.
Louise Pyk föddes på Kullagården den 20 mars
1849. Efter sångstudier vid Musikkonservatoriet
i Stockholm och för Fritz Arlberg, debuterade hon
år 1874 på Operan som Agatha i Friskytten och
Elvira i Don Juan. Redan tidigt hade man upptäckt hennes sångbegåvning och vid 17 års ålder
hade hon framträtt offentligt för hälsingborgar41

na vid en tillställning på Hotell Mollberg. Efter
debuten i huvudstaden fortsatte hon sina sångstudier i Paris för Pauline Viardot, och i Milano
för Trivulsi, i Frankfurt för Stockhausen. Hon
gjorde en mängd roller och fick 1878 engagemang
vid Covent Garden i London, där hon gjorde fem
säsonger.
Hon gjorde turneer i Amerika och härunder
blev hon intervjuad av en amerikansk journalist,
som frågade om hennes namn. Hon förklarade då,
att hennes släkt ursprungligen kommit från Skottland och att namnet då skrivits Pyke. Hon dog
år 1929, i Ängelholm. Hon hade sju syskon. Två
bröder, Axel och Nils, kom att göra sig namn
inom sjöfarten i Hälsingborg, Johan och Christia n blev affärsmän i Stockholm. Från den sistnämnde härstammar den i Stockholm verksamma
målarinnan Madeleine. Pyk, född 1934, och från
sjöfartsmannen Nils T. Pyk i Hälsingborg Herman Pyk, som under åren 1945-55 var verkställande direktör i Atlas Copco.
Namnet Pyk, ja, det har satt fantasin i rörelse.
Genom våra mantalslängder och jordeböcker har
vi tillfälle att se vilken intressant förändring dess
stavning undergått genom tiderna. Då vi först
påträffar det skrives det Pig, så blir det Pigg,
detta försvenskas till Pik och detta så småningom
till Pijk och detta mot slutet av 1800-talet till
Pyk. Inom släkten forskas det intensivt för att
få klarhet i släktens ursprung. En tanke, som man
räknar med, är att Pikarna skulle härstamma från
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en adlig medeltidssläkt Pik, som i sin vapenbild
hade en gråvit mussla på rött fält, och vars stamfader skulle ha gjort en lång pilgrimsresa. Musslan - och även namnet som är besläktat med
vandringsstav - pekar på detta. Släkten skulle
ha haft sin vistelse i gränstrakterna mellan Västergötland, Småland och Halland. På manssidan
utslocknade den 1508 men fram på 1500-talet levde ännu kvinnliga ättemedlemmar.
En annan gren av släkten Pik, med en ginbalk
omgiven av två halva liljor i sitt vapen, bodde i
Halland på 1400-talet.
Den stora frågan är om Pikarna i Mölle kan
ha något samband med de medeltida Pikarna, som
ägt bl. a. godsen Piksborg och Rossared.
Så finns det en helt annan tankelinje. inom släkten Pyk, när det gäller att förklara deras bosättning i Kullen. Den allra förste Pyken skulle ha
varit en politisk flykting från Skottland. När han
kom i farvattnen vid Mölle förliste hans skepp.
Med hjälp av skeppsbåten tog han sig i land. Han
blev omhändertagen här, bosatte sig här och blev
så stamfader för släkten Pyk.
Och det kan slutligen tilläggas, att de gamle i
Mölle hellre säger Pik än Pyk, när de talar om
denna släkt.
För att återgå till mantalslängden för år 1795 !
Det kan tydligt utläsas ur denna att det inträtt
en välståndsökning bland mölleborna. En detalj
belyser det särskilt. Man får vid denna tid betala
.skatt för innehav av fickur, och det visar sig, att
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sådana är rätt vanliga bland mölleborna nu vid
slutet av 1700-talet. För hela Brunnby är noterat
29 silverur och ett guldur. Av dessa är elva tillhörande möllebor. Byfogden, Jöns Pik, har till
och med två stycken! Så frågar vi oss vem det
kan vara som står för gulduret. Vi går genom ko1umnerna. Jo, det är baronen på Krapperup, von
Cochen. Som jämförelse kan nämnas, att i Väsby
socken är det bara antecknat två stycken ur, Höganäs fiskeläge har inget, medan Viken ståtar
med hela 16 stycken.
På Kulturhistoriska museet i Lund finns det
bland samlingarna fickur av den typ, som användes vid slutet av 1700-talet. De som höll på att
bli allmänna i våra bygder. Dessa fickur är ganska lika våra. De har vanligen en diameter av sex
cm, är något tjockare än våra dagars och ofta
försedda med vackert bemålade boetter. De dras
upp med nyckel. Sifferbeteckningen kan vara antingen romersk eller arabisk.
Ofta är uren tillverkade av urmakare John
Ward i London, och det mest troliga är att våra
sjöfarande köpt dem hos honom. Här finns även
fickur från Paris och urmakaren Louis Breguet,
vilka också var rätt vanliga bland allmogen vid
1700-talets slut.
Praktiskt taget alla männen i Mölle är upptagna till tobaksavgift. De betalar antingen två eller
fyra skilling för nöjet att röka. Det går ,4g skillingar på en riksdaler. Som illustration till denna
tids penningvärde kan nämnas, att en sillanärding
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värderades till en eller två riksdaler, allt efter
dess kvalite, detta enligt bouppteckningarna. Riktigt alla män i Mölle tycks dock inte vara rökare,
några kända möllebor saknas i tobakskolumnen,
bland dem Pehr Pik, Jöns Hansson Corfitsson och
Sören Bolin m. fl.
Husen i Mölle har vuxit i samklang med företagsamhet och välstånd. Man betalar vid denna
tid skatt för antalet fönsterlufter, och på grund
av denna beskattning kan man avgöra hur pass
stora husen är. Det finns såväl större som mindre fönsterlufter belagda med olika avgifter och i
särskilda kolumner är antecknat hur många lufter
husets innehavare förfogar över. Det visar sig
att skepparen Jöns Hansson Corfitsson på nr 41
har det största huset med tio fönsterlufter. Han
är ensam om detta tal. Därnäst kommer Christian
Bolin på nr 31, skepparen Anders Hansson Corfitsson på nr 38 och Sören Bolin på nr 39 med
vardera nio lufter. Så är det en lång rad med åtta:
Trulls Kullenberg på nr åtta, Påhl Andersson på
nr elva, Pehr Fisk på nr tolv, Påhl Larsson på
25, Pehr Corfitsson på nr 30. De övriga husen i
Mölle har fyra, fem eller sex lufter. Några har tre,
ett enda har bara två lufter. Corfitssönernas aktivitet kommer till synes i storleken av deras hus.
Det där med skatt på antalet fönsterlufter var
en rätt gammal historia. Pålagan påbjöds den 7
april 1743 som ett led i strävandena att finansiera
det olyckliga kriget mot Ryssland 1741-43. Riksdagen gjorde då ett uttalande: . .. det förlidet år
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begynte och ännu pågående krigets olyckliga och
ganska oförmodade förlopp ... för att kunna sätta armen i stånd, anskaffa ammunition etc. ha vi
påtagit oss för innevarande år utgöra en sådan
contribution, som härefter följer ...
Så följer en lång katalog på saker som skatteläggs, bland dem fönsterlufter med sex öre silvermynt för varje. I Stockholm och stapelstäderna
sattes dock avgiften högre. Men inte förrän fram i
slutet av 1700-talet noterades denna skattläggning i mantalslängden. Det är okänt hur den redovisades dessförinnan. Skatten stod kvar några
år in på 1800-talet. För vår del har den haft det
goda med sig att vi kunnat dra slutsatser om hur
stora husen varit under denna tid.
Vi har varit osäkra på vad som menas med
"luft". Är det fråga om ett enstaka fönster eller
betecknar det en lodrät rad rutor. Vi har sökt oss
till Svenska akademins ordbok. Här säger man
att luft kommer av ordet lucht eller licht - ljusöppning, fönster. Och luft har betecknat dels fönsteröppning som inte är avdelad genom poster, dels
om vart särskilt fack i vilka en fönsteröppning
är avdelad genom poster, särskilt vertikala sådana
Och vad beträffar glas. Redan under 1700-talet
förekom industrimässig tillverkning av fönsterglas. I bl. a. Henrikstorp vid Perstorp, i Limmared i Älvsborgs län och i Kosta i Småland framställdes denna nyttighet under 1700-talet. Men
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glasrutor räknades som något av lyx långt in på
1800-talet.
Det finns såväl skolhus som fattighus i Mölle
detta år. De är förlagda till tomten nr 62 - senare platsen för Hotell Lindström. Möjligen är
de inrymda i samma stuga, för vardera skattar
de bara för en enda fönsterluft. Skolmästarn bor
också där, ,Silterman heter han.
Titlarna skeppare och borgare i någon av våra
städer som Hälsingborg, Uddevalla eller Landskrona vittnar om företagsamhet och välstånd och
ger en anvisning om var rikedomarna hämtas.
Man frågar sig anledningen till den ekonomiska
lyftningen i Mölle. Kan det vara krigen, som
Frankrike för mot en rad europeiska stater, som
verkar stimulerande på sjöfarten, eller för våra
statsmakter en företagsvänlig politik, eller är det
helt enkelt en optimistisk företagaranda buren av
energiska och initiativrika mölle.bor som genomsyrat samhället?
Brunnby socken i sin helhet räknar 1.751 invånare. Av dem är 62 3 barn under 15 år. Det är
alltså sörjt för en livskraftig tillväxt. Inalles är
det 329 matlag i Brunnby och av männen är 182
upptagna till tobaksavgift. Genom skatten på fönsterlufter får man ett be.grepp om begyggelsen
inom socknen. Det skattades för 1.079 mindre och
63 större fönsterlufter. Det är de högsta sockensiffrorna i Luggude, de. är överlägset högre än för
de andra socknarna. De vittnar om att det är eller
1
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har varit livlig byggnadsverksamhet i Kullahörnet. Brunnby och Väsby är de folkrikaste socknarna i Luggude. Väsby räknar 1.323 invånare,
har knappt 800 fönsterlufter men bara två silverur.
Bland invånarna ute i Brunnby socken finns det
en del familjer med ovanliga namn som bryter av
i son-raden. Där är namn som i fortsättningen
kommer att leva och låta tala. om sig. Där är
exempelvis jägaren Jöns Cronberg på Krapperups gård. Han är född omkring 1750. Det är han
som är stamfader för den stora och livskraftiga
släkten Cronberg, som främst är före.trädd i Nyhamn. Två bröder, sonsöner till Jöns, Per (1812
-83) och Sven (1815-92), framträder som fartygsbyggare i Nyhamn. På stranden mot Öresund låter de sträcka kölarna till det ena skeppet större än det andra. De hade. ett 30-tal timmermän i arbete. År 18'69 sjösättes barkskeppet
Nyhamn om 272 ton. Att hon var välbyggd framgår av att hon blev inregistrerad i första klass i
Franska Veritas. Hon skulle ha varit det tolfte fartyget som Cronbergarna byggt här vid Nyhamn.
Hon kom att bl. a. göra en resa till Kapstaden.
Cronbergarna byggde sina skepp på en strand, där
det inte fanns tillstymmelse till varvsanläggning.
I Smedstorp nr ett bor Petter Wiberg och i samma by på nr tio uppsyningsmannen Rosenberg. I
Hästehagshus bor Nills Wiberg och Petter Nillsson
Wiberg. Den förre är gammal och skröplig, den
senare tydligen son till honom. Petter Wiberg var
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ett tekniskt geni. Vid sidan av sitt jordbruksarbete gjorde han golvklockor, av vilka det ännu lär
finnas exemplar som är i bruk. Det beräknas att
han gjort omkring 25 golvklockor. Han hade Bornholmsuren som förebild, men han byggde ut dem
så att de kunde slå kvartarna. Genom denna finess måste de ha tre lod. Han försåg dem även
med sekundvisare.
Petter Wiberg har också smitt de stora grindarna till Krapperups borg. Han skall också ha
byggt Smedstorps mölla och han har även framträtt som fartygsbyggare. Han har byggt ett par
fartyg, därav ett i Nyhamn och ett i Viken. I
Kommerskollegiums skeppsförteckning påträffar
vi hans namn. I 1795 års fartygsförteckning under numret 803 har vi galeasen Hoppet, av ek och
furu, byggd i Kullen och lastande 34 läster alltså ganska stort - med Sören Bolin som skeppare och jämte honom med P. Wiberg som redare.
Förmodligen har en hel del av de gamla smidda
gravvårdarna på Brunnby kyrkogård kommit från
smedjan i Smedstorp.
Man kan leka med tanken på vilken upplevelse
det bör ha varit då i slutet av 1700-talet få se hur
Wibergs klock-verkstad var inredd, vilka redskap
och verktyg han hade och hur det gick till när
han framställde de fina delarna i ett urverk ...
Å Nyhamn nr ett bor Jöns öfverberg. Han har
varit militär och är skriven som artillerikarl, möjligen artillerikorpral. Nyhamn hade vid denna tid
- ungefär tio år efter grundandet - vuxit ut
4 -

Mölle-Kull en
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till en by på tre, möjligen fyra hus. Ar 1790 var
det två hus här. Innehavarna av husen i Nyhamn
år 1795 hette:
1. Jöns öfverberg
2. Änkan Boel
3. Anders Andersson och på samma tomt
Anders Pärsson.
Nyleje - sedermera Lerhamn - har till år
1795 vuxit ut till en by på 15 hus. Alla som bor
här har son-namn, det förekommer officiellt ingen med namnet Fex. Detta namn införs lite längre
fram i tiden.
Arild räknar 51, möjligen 52 hus. Det sista är
antecknat som fattighus. Arild har inte samma
prägel av välstånd som Mölle. Av någon anledning har Arild liksom stannat till. Ingen arildsbo
skattar för innehav av fickur detta år. Flera av
arildsborna är utfattiga och skröpliga; änkor stå r
för flera av husen. Fiskarstugorna förefaller att
vara små där; fem fönsterlufter är det högsta vi
hittar, två- tre är vanligt, ofta nog förekommer
det stugor med bara en enda fönsterluft. Männen
i Arild är dock alla upptagna till tobaksavgift.
Byfogden heter Nills Mauritsson och bor på nr
12. Omkring 115 vuxna, skattepliktiga personer
bor i Arild året 1795.
Björkeröd, byn där i lä av Håkull vid skogsvägen mellan Mölle och Arild, består av fem gårdar och åtta torp.
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Ryhuset innehar Rasmus Ohlsson.
Bärekulla kvarn drivs av Pähr Nillsson. Denna
vattenmölla är alltså i bruk nu vid slutet av 1700talet. Bräckeby har också en kvarn, väderkvarn,
belägen på nr elva och innehava av Anders Jönsson.
På Bräcke nr fyra bor ryttaren Ungfelt, även
ryttaren Felstedt har sina bopålar där. Något årtionde förut bodde ryttaren Ungfelt på Eleshult
nr tre och där tillsammans med hustrun Sissa och
dottern Ingar. Namnet Ungfelt är alltså gammalt
inom Brunnby socken, och dessa 1700-tals uppgifter så att säga stöter omkull uppgifter inom
släkttraditionen, som vill göra gällande, att Ungfelt skulle ha fått sitt namn av att han var med i
Napoleonkrigen, bland annat i slaget vid Leipzig
och att han skulle ha varit så ung, "ung i fält".
När ättlingar till Ungfelt träffades brukade man
sjunga en visa, som denne krigare tillsammans
med sina gelikar sjöng under fälttågen i Tyskland.
Och vi kan gå ännu djupare i fallet ryttaren
Ungfelt, vi kan undersöka rullorna för Norra
skånska kavalleriregementet, vilka förvaras på
Krigsarkivet i Stockholm. Där står under året
1761:
"Majorens kompani, nr 98, Eleshult: Pähr Ungfält, 23 år, har tjänat i 4 % år, skåning, gift. Har
en brun valack utan tecken, nio år gammal. Anmärkningar: Råck, handskar och stöflor repareras. Patronkök, gehäng, skiorta, grå ullstrumpor
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odugliga. Svart halsduk, blå ullstrumpor, kam,
knäremmar felande. Hästmunderingen: Sadelgjordar, tornister odugliga. Schabrak, pistolkappor,
täcke och täcke.jordar felande." När man läser
detta utdrag få r man intrycket, att inspektionen
varit ovanligt hård eller att ryttarens utrustning
varit bristfällig eller knapp. Och dessa uppgifter
utsäger, att det redan på 1750-talet fanns en Ungfelt i socknen .
Så till Skättekärr, som vid denna tid räknar fyra
hemman, och vars innehavare heter:
1. Gunna r Jönsson, som hos sig har fadern
Jöns Jönsson över 63 år boende.
2. Jöns Nillsson
3. Änkan Ellsa
4. Hans Knutsson med sonen SJomannen
Knut Hansson 30 år och drängen Gunnar
28 år gammal.
Innehavaren av nr fyra, Hans Knutsson, ä r
stamfader för släkten Lundh, som framdeles kommer att bli ett känt namn. Hans son, Knut Hansson, överflyttar genom gifte till gården nr ett.
Och en son till den senare, Gunnar Knutsson
Lundh kommer han att heta och är född år 1797,
gifter sig med Kjersti Wiberg, född år 1794. De
har åtminstone fyra barn: Petter, Christen, Gustaf och Boel. Boel gifter sig med fartygsbyggaren Sven Cronberg och därigenom kommer denna
släkt in i Skättekärr. Gunnar är kommunal förtroendeman, bl. a. medlem i taxeringsnämnden
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och vi kan se hans namnteckning efter mantalslängder och taxeringslängder för Brunnby.
Fotografen Peter P. Lundh var son till Petter.
Han gav sig vid unga år ut i världen, lärde sig
fotografering i Paris, Salzburg och Höganäs och
upprättade sin första fotoatelje hemma på gården i Skättekärr, vilket hände år 1886, kanske
något år tidigare. På telefonstationen vid Nyhamn, där vägarna strålade samman, lät han
sätta upp ett skyltskåp. Det blev på modet att
låta fotografera sig hos Lundh i Skättekärr.
Han flyttade till Höganäs den 13 juni 1892 och
byggde sedan filialer i Mölle år 1894 och i Arild
å r 1907. Hans vykort över Kullen spreds vida omkring. I Berlin vid Unter den Linden lät han år
1908 arrangera en fotoutställning med bilder från
Kullen, och på Baltiska utställningen i Malmö år
191'4 hyrde han en fem meter lång vägg, där han
gjorde en fotoutställning också med bilder från
Kullen, som väckte stor uppmärksamhet. Hans
betydelse vid strävandena att göra Mölle-Kullen
känt ligger mycket högt.
Hans son Gunnar Lundh (1898-1960) fortsatte
i faderns fotspår. Han räknades som bildreportagets pionjär hos oss. Efter studier och praktik i
Berlin publicerade han år 1927 sitt första bildreportage. Ar 1929 flyttade han till Stockholm,
där han gjorde sig ett namn. Han byggde upp ett
fotoarkiv på c :a 300.000 negativ. I arbetet använde
han sig av småbildskamera av märket Leica. Tidigt började han syssla med färgbilder.
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Han har svarat för bildmaterialet i en rad böcker: Malmö - ett bild verk (1950), Statarna i bild
(tillsammans med Ivar Lo 19'48), Julotta (1956)
och Midsommar (1958). Julotta har även utkommit på engelska översatt av Ester och Evelyn
Lindström och heter då Christmas morning in the
snowy North (1956). Hans bilder har också förekommit i engelska tidskrifter.
Även som författare och lyriker har Gunnar
Lundh framträtt: Sagor från Kullaberg utkom
1922, Sagan om Arild vid samma tid liksom Vägvisare Mölle-Arild. Diktboken "Bland nattens
skuggor" tillskrivs honom, den är utgiven under
signaturen Willy Dalma. Han gav också ut lyriska vykort byggda på sagostoff från Kullaberg.
När detta skrives planeras utgivandet av ett
bildverk om Kullen med bilder från P. P. Lundhs
arkiv. "Vad gjorde farfar i Mölle?" heter den,
och ger ett klart belägg för P. P. Lundhs stora
skicklighet i sitt yrke.
Vi kan så gå utanför Brunnby socken och titta
på byarna nedåt Öresund. Höganäs fiskeläge räknar 24 hus. A nr 14, som ägs av Såne Jonsson,
finns det en väderkvarn. På nr 21 bor skepparen
Rasmus Bengtsson Skåtte.
Lerberget har gjort en snabb tillväxt. Där är
nu 22 matlag, förmodligen är det lika många hus,
fast de ännu inte är numrerade. Där bor ett 40-tal
vuxna, skattepliktiga och bland lerbergetsborna
finns några ovanliga namn. Där är ryttarna Carl
Flenberg och Westberg vidare Augustus Kihlman
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och Hindrich Norberg. Välståndet står inte i klass
med Mölles och Vikens. Det är små stugor man
byggt åt sig, vanligen har dessa bara två fönsterlufter, ofta nog bara en. Inga fickur finns antecknade här, ej heller skeppare eller borgare..
Dock är alla männen upptagna till tobaksavgift.
Viken, som är egen socken, har omkring 7 4
hus eller gårdar, av dem är 61 belägna i själva
fiskeläge.t. I Vikens socken räknas 424 invånare.
I fiskeläget är antecknat 16 silverur, vilken siffra
vittnar om företagsamhet och välstånd. En del
ovanliga familjenamn bryter av mot raden av
son-namn. Där är Smitt på nr 33, Kock på nr
två, Tilliander på nr 24 och Styf på 13.
Och för att rikta intresset mot Skäldervikssidan; borta i Jonstorp å nr tre också kallat Sandgrafshus bor Måns Elfverson, som är gift och
har sonen Jöran. I samma socken, i Starrmåsen,
bor skepparen Jöns Elfverson. Och inne på detta
kända kulla-namn noterar vi, att i Haga bor en
man med detta släktnamn. Han heter Johan Elfverson och är år 1795 63 år gammal.

Åren 1799- 1800

Och när brunnbyborna vakade in det nya århundradet, 1800-talet, skulle de kunna göra det
med en behaglig känsla av att den ekonomiska
utvecklingen gick åt rätt håll. Längderna för året
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1800 avslöjar tydligt att välståndet stigit och att
byarna - i stort sett - är stadda i god tillväxt.
Vi kan ta en siffra som illustration; i Brunn by
socken finns det nu tre guldur och 50 silverur.
Av de senare hörde 26 stycken hemma i Mölleläge. Att döma av denna skattedetalj - statusdetalj om man så vill - är Brunnby den mest
välbärgade av kullasocknarna, ja rent av bland
socknarna i Luggude härad. Viken kommer på
andra plats med 24 silverur, Väsby därnäst med
14 ur.
Brunnby socken räknar enligt 1800 års mantalslängd 1.77'3 invånare. Väsby har 1.295. Dessa
två socknar är de största inom Luggude. Vikens
socken, där man har 101 matlag, räknar 413 invånare.
Brunnby socken har ,34,4 matlag. Befolkningen
delar upp sig på följande sätt: det finns 112 män,
261 hustrur, 180 söner och 147 döttrar. Av 15300
års brunnbybor var 87<
9 skattepliktiga, 234 "'var
överåriga och 600 underåriga. Tillväxten var det
alltså väl sörjt för.
Av Brunnbys 87~ skattepliktiga bodde 166 i
Mölleläge. Härtill kom de familjer som bodde i
Mölle by, på Bökebolet och i Gylleröd, de räknas
i våra dagar till Mölle.
Namnen på dem som år 1800 svarade för husen
i Mölleläge var:
1. Pär J oensson
2. Anders Brandt
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3. Ohla Nyman
4. Hans Andersson

5. Bengt Bengtsson
6. Anders Persson
7. Anders Svänsson
Hall
8. Truls Kullenberg
9. Lars Andersson
10. Pär Andersson
11. Tor Bengtsson
12. Anders Thåre
13. Bengt Larsson
14. Gunnar Larsson
15. Skepparen Jöns Pik
16. Lars Thåre
17. Anders Svänsson
18. Skepparen Påhl
Andersson
1'9. Pär Fisk
20. Jöns Larsson
21. Nils Bengtsson
22. Anders Larsson
23. Nils Giödmarsson
24. Anders Andersson
25. Påhl Larsson
26. Skepparen Nils Pik
27. Lars Svänsson
28. Jöns Brandt
29. Änkan Pernilla
30. Pär Corfitsson
31. Änkan Kiersti
3,2. Christen Jönsson
33. Petter Kullenberg

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
4'3.
44.
45.
4'6.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
1

55.
56.
57.
58.
59.

Bengt Möller
Lars Knutsson
Påhl Pärsson
Klemed Bengtsson
Skepparen Anders
Corfitsson
Sören Bolin
Ohla Andersson
Skepparen Jöns
Corfitsson
Nils Kullenberg
Änkan Hanna
Pär Svänsson
Änkan Anna
Nils Möller
Bengt Bengtsson
Jöns Grönbeck
Hans Andersson
Änkan Tåren
Nils Nilsson
Ohla Bengtsson
Jöns Bengtsson
Skepparen Nils
Jönsson Beijare
Svän Persson
Carl Blom
Anders Andersson,
Påhl Bolin
Änkan Berta, son
Pär
Jöns Gudmundsson
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60.
61.
62.
63.

Skolhus
Pär Andersson
Gudmun Andersson
Petter Möller

64. Anders Fisk
65. Pär Göidmarsson
66. Pär Andersson
Byväktaren Ohla

Byväktaren Ohla, som var gammal och skröplig, bodde i en onumrerad stuga. Vi kan kalla den
nr 67. Av männen är åtta borgare i olika städer.
Anders Corfitsson i Landskrona, Lars Thåre i Uddevalla, Pär Fisk, Påhl Andersson, Nils Pik, Jöns
Corfitsson, Nils Jönsson Beijare och Anders Fisk
i Hälsingborg. Det fordrades vid denna tid att
vara inskriven som borgare "ha burskap" i någon stad för att få idka egen rörelse, i detta fall
att syssla med handelssjöfart.
De 26 silveruren, som låg i Mölleläge, tillhörde
männen på numren 7, 8, 1'2, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 22, 24, 2'5, 2,6, 38, '39, 41, 42, 46, 52, 55, 57, 59
och 63. Jöns Pik på nr 1'5 och Anders Thåre på nr
12 hade vardera två stycken.
Största huset i Mölle var som förut nr 41, innehavare Jöns Corfitsson, med tio fönsterlufter.
Tre hus hade nio lufter, fem stycken åtta, några
stycken hade två eller tre.
De. redan kända familjenamnen lever vidare. I
några fall hävdar de sig, i andra sackar de. Släkten Pik sitter på två lägenheter, nr 15 och 26. Men
Pik-släkten har nödgats släppa byfogdevärdigheten ifrån sig, Trulls Kullenberg, som bor på nr
åtta, har övertagit denna befattning. Skiftet har
ägt rum helt nyligen, för i längden för år 1798
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star ännu Jöns Pik på nr 15 som byfogde. Släkten Kullenberg besitter tre lägenheter, utom nr
atta även 33 och 42.
Corfitssöner sitter på två fastigheter, nr 38 och
41. Thåre-släkten förfogar över lika många, numren tolv och sexton. Det ovanliga namnet Beijare
star kvar, på nr 54, men Norrman (å nr 58) är
för tillfället borta. Änkan Berta, som har sonen
Pär boende hos sig, står för detta hus. Men de
båda heter säkerligen Norrman, det var fadern
här som drunknat, händelsen bör ha inträffat vid
denna tid.
Nyman, Möller, Grönbeck, Blom, Brandt och
Hall är andra namn som bryter av i son-raden.
Brandt och Hall lever vidare fram i vår tid. Nyman, Grönbeck och Blom försvinner igen efter
gästspel i Mölles befolkningsbild. Bort går även
namnet Möller, fast det vid sekelskiftet 17001800 finns tre familjer med detta namn, de sitter
på numren 34, 4'6 och 63.
Nr 60 är antecknat som skolehus, men det angives ingen lärare där. Sex änkor står för hus i
Mölle, det gör vart elfte.
Ett studium av Kommerskollegiums skeppslistor för de här två åren avslöjar tydligt vilka familjer det är som gör sig gällande inom seglationen. Det är en lång rad fartyg som redas eller
förs av medlemmar ur Mölle-släkterna. För att
först ta 1799 års lista, så har vi under numret
2 64 en jakt kallad "Fredsamheten", av ek och
furu om 19 läster byggd i Kullen med L . A :son
1
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Thore som skeppare och Anders Thore samt L .
Thore som redare.
Fartyget under nummer 306 heter Elsa Catharina, det är en jakt av ek på 2,2 läster, alltså ganska stor. Skepparen på den heter J. H. Corfitsson
och han äger och redar den också.
Nr 664 betecknar en jakt av ek som heter Fortuna och är på 19 läster. 'Skepparen, som också
redar den, heter A. H. Corfitsson.
Så fartyget nummer 699, Lovisa Charlotta, en
galeas av ek och furu om 29 läster, byggd i Kullen
och förd av A. A. Thore med P. Hall, J. Nilsson
och A. A. Thore som redare eller delägare.
Det finns två jakter som heter Två Bröder detta
år. Om den ena står att den är byggd i Halsa och
att skepparen heter N. Bergman och bor i Kullen.
Den andra jakten med detta namn är av ek, byggd
i Mölle med J. A:son Pijk som skeppare( han
bor i Kullen) och med J. A. Pijk och N. A. Pijk
som redare.
"Bona fide" heter en slup av ek och furu om 19
läster byggd i Viken med bl. a. vikenbon Rasmus
Jönsson som redare.
Fartyget nr 960 som heter Helena Margareta,
är en galeas av ek med 29 läster la,s tförmåga,
alltså ett ganska stort fartyg. Det är byggt i Uddevalla och skepparen på det heter N. A. Pijk,
ägarna eller redarna heter N. A. Pijk, J. A. Pijk
och J. Elfversson.
En jakt heter Fem bröder och skepparen på
1

1
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den heter M. Elfversson som också ingår bland
ägarna.
Och slutligen i 1799 års skeppslista med anknytning till Kullen har vi en galeas av ek som
heter Anna Christina om 29 läster och byggd i
Kullen. Jöran Elfversson är skeppare och han
ingår också bland ägarna tillsammans med Jöns
Elfversson, Måns Trulsson m. fl.
Under året 1800 tillkommer ett par nya fartyg.
Där är jakten Thecla om 19 läster byggd i Kullen
med L. Thore som skeppare, och A. Thore och L.
Fisk som ägare. Och där är galeasen Anna Johanna om 29 läster byggd i Höganäs med A. Wiberg som skeppare och Anders Wiberg och N. A .
Pijk i Hälsingborg samt smeden P. Wiberg från
Kullen som ägare. Och så är där galeasen Maria
om 29 läster byggd i Svanshall med bl. a. J. Elfversson bland ägarna.
Det finns en hel del att utläsa ur Kommerskollegiums skeppslistor från denna tid. Vi lägger
märke till hur aktiv släkten Thore är. Det framgår att Wiberg, tydligen han som gjorde klockor,
också är intresserad i sjöfart och skeppsbygge.
Samarbetet mellan släkterna Pik och Elfversson
framgår också. Den Jöran Elfversson som omtalas 'är säkerligen den som kommer att överta
Kullagården och sedan att bli stamfader för Elfversönerna i Mölle. Med all tydlighet kan man
utläsa att det försiggår ett livligt skeppsbygge
i Kullen redan på 1700-talet. Dessvärre är inte
själva byggnadsplatsen alltid angiven i skepps-
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listorna, men att Halsahamn, Viken, Höganäs och
.Mölle hade skeppsbygge framgår klart. Än så
'länge håller man sig till de två segelfartygstyperna jakt och galeas. Jakt betecknar ett enmastat
fartyg med gaffelsegel, galeas ett tvåmastat med
den aktre masten minst.
Brunnby socken är inte enbart den folkrikaste
i Luggude utan också den mest bebyggda. Detta
om man ska räkna efter antalet fönsterlufter. I
Brunnby finns 63 större och 1.089 mindre fönsterlufter, tillsammans alltså 1.152 stycken. Denna
siffra ligger betydligt över Väsbys och avsevärd
över de övriga socknarna i Luggude, Rönneberga
och Onsjö härader.
Av byarna och fiskelägena inom Brunnby kommer Arild på andra plats. Men det är som om
Arild av någon anledning förlorat av sin växtkraft. Det är här inte samma bild av sjudande
och växande liv som i exempelvis Mölle och Viken.
Husen är mindre och antalet fickur är obetydligt.
Ingen av männen i Arild är borgare i någon stad.
Det är /J3 hus i Arild, och de är bebodda av 111
vuxna skattepliktiga. Namnen på husfäderna i
Arild året 1800 är:

1. Nils Pärsson
2.
3.
4.
5.
62

Jöns Pärsson
Jöns Andersson
Jon Berntsson
Jöns Bengtsson

6.
7.
8.
9.
10.

Änkan Sissa
Jöns Mauritsson
Anders Bengtsson
Lars Larsson
Bengt Persson

11. Änkan Trone
12. Byfogden Nills
Mauritsson
1'3. Bengt Berg
14. Påhl Fisk
15. Lars Nillsson
16. Lars Nillsson
17. Jöns Tykesson
18. Sven J oensson
19. Tufve Nillsson
20. Lars Jönsson
21. Bengt Mauritsson
22. Sven Pärsson
23. Lars Jönsson
24. Jöns Bengtsson
25. Bengt Andersson
26. Elias Pärsson och
J oen N illsson
27. Änkan Ingar
28. Ohla Bengtsson
29. Jöns Johansson
30. Lars Johansson
31. Lars Ohlsson

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
1

Ohla Bengtsson
Anders Nillsson
J oen Ohlsson
Anders Bengtsson
J oen Påhlsson
Ohla Jönsson
Görmun Pärsson
Jöns Andersson
Anders Jönsson
Pär Bengtsson
Anders Jönsson
Anders Larsson
Pär Jönsson
Gunnar Bengtsson
Anders Andersson
Nills Pärsson
Anders Carlsson
Änkan Hanna
Änkan Anna
Änkan Hanna
Fattighus
Skolehus - Johan
Hallenhök

Som framgår är Nills Mauritsson på nr tolv
byfogde. Han har det största huset i Arild försett med fem fönsterlufter. Fem hus har fyra
lufter nämligen numren åtta, nio, 38, 39 och 47.
Två arildsbor skattar för innehav av fickur av
silver: Joen Nillsson på nr 26 och Lars Johansson på nr 30. Det är sex änkor som står för hus.
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Det är tänkbart att männen på numren sju, tolv
och 21 är bröder, alla tre heter Mauritsson.
Nyleje, sedermera Lerhamn, räknar 14 hus år
1800. Det är rätt små hus. Bara ett av dem är
försett med fem fönsterlufter. Tre av männen
har fickur av silver, nämligen Hällje Trulsson på
nr ett, Hans Jönsson på sex och Nils Gunnarsson
på 14. Namnet Fex förekommer inte i längden.
Nyhamn står kvar på tre hus. Det är samma
innehavare av dem som för fem år sedan, nämligen Jöns öfverberg, änkan Boel och Anders Andersson. Följande år, alltså år 1801, får Nyhamn
en ny invånare, som kommer att ge byn stor betydelse, då bosätter sig Jacob Cronberg där. Han
är född 1780. Det är möjligt att han redan nu,
när 1800 års mantalslängd skrives, håller på att
bygga sitt hus, fast det tas inte upp förrän i 1801
års längd. Det betyder att Cronbergarna håller
på att sätta sig fast på den plats, där de i framtiden ska göra sig gällande. Jöns öfverberg har
en son Bengt och en dotter Ingar.
Bökebolet äger Nils Nilsson och på hans ägor
har fyra familjer slagit sig ner och byggt sig sina
stugor. De heter Pär Jeppsson, Anders Engberg,
Hallberg och Ivar Nillsson. Själva Bökebolsgården har sex fönster, det är lika många som hos
Pär Jeppssons. Nils Nilsson har en son Anders
och en dotter Kiersti. Nils är rökare och han betalar lagstadgad skatt för detta, fyra runstycken.
På Kullagården har arrendatorn kvartermästare Brinck slagit sig ner. Änkan Kullenberg bor
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där också. Brinck, född 1776, har gift sig med
hennes dotter Botilla, född 1781. Brinck 'hade
silverur. Boningshuset hade sju fönsterlufter, det
var alltså rätt stort. Fyrkarlen Nils Bengtsson
bodde också på Kulla. Men namnet Elfverson har
ännu inte inskrivits här fast det ska ske när som
helst med Jöran Elfverson.
Mölle by består av två gårdar och de innehas
av Nils Helgasson och Nils Andersson.
När det gäller de gamla jordbrukarbyarna ute
i Brunnby socken synes Bräcke, Stubbarp och
Smedstorp vara de största. Bräcke har elva gårdsnummer men genom uppdelning räknas där ett
25-tal gårdar. Stubbarp har åtta gårdsnummer
vartill tillkommer genom uppdelning '1 6-17 stycken. Smedstorp har tio gårdsnummer och får genom delning ytterligare ett halvt dussin.
Innehavarna av gårdarna år 1800 hette:

I Stubbarp:
1. Svän Jönsson
Jöns Pärsson
Svän Pålsson
Pål Andersson
Jöns Nillsson
gamle Anders Andersson
unge Anders Andersson
Pär Ohlsson

5 -

Möll e-Kullen

2.

3.
4.

5.

ryttaren Sven
Falck
Nills Jöransson
Pär Andersson
Änkan Gunner
Ohla Larsson
Måns Nillsson
Tufve Nillsson
Nills Ohlsson
Vice pastoren
komminister Asping
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6. Brukas av
inspektor Hultberg
Mårten Svänsson
Sven Jöransson
7. Nills Bengtsson
Johannes Ekman
8. Nills Nillsson
Nills Lindstedt
Sockenskräddaren
Nills Pärsson

I Bräcke:
1. Jöns Nillsson
2. Pär Månsson
3. Bengt Hälljasson
Pål Hälljasson
4. Lars Jönsson
Lundh?
Ryttaren Fjellstedt
jämte fader Ungfelt

5. Jon Trullsson
Hans Andersson
6. Ohla Jönsson
7. Nills Bengtsson
8. Bengt Nillsson
9. Svän Bengtsson
Anders Möller
10. Hans Nillsson
Nills Larsson
11. Anders Jönsson
Så är numret elva
uppdelat i ytterligare tio lägenheter ,
vari bor bl. a. Skepparen Måns Jönsson Banck
Andreas Lundqvist
Abraham Sjövall
Christian Kullenberg
Bergström

Smedstorpsgårdarna har följande namn knutna
till sig:
1. Petter Wiberg, 2. Jöns Ohlsson, Jöns Jönsson och Tue Nillsson, 3. Knut Pärsson och Jöns
Jönsson, 4. Hans Svänsson, 5. Johan Pålsson och
Pär Holmberg, 6. Lars Jönsson, 7. Svän Pärsson,
8. Jöns Svänsson och Svän Ohlsson, 9. Änkan
Kiersti, 10. Nills Pärsson jämte strandrijdaren
Rosenberg.
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Bland invånarna i de tre byarna har Wiberg
det största huset i det att han skattar för åtta
fönsterlufter. Tre stycken gårdar eller hus har
sex lufter nämligen skepparen Banck i Bräcke,
Jon Trullson på nr fem i Bräcke och Svän Bengtsson på nian i samma by. Wiberg, Pär Holmberg
och Anders Möller har fickur.
Krapparp räknar 13 gårdar.
Krapperups gård innehar von Kochen, hans inspektor heter Hultberg. Båda har guldur.
Brunnby kyrkby hade två gårdsnummer, men
de var uppdelade i åtta gårdar eller hus. Här bodde två ryttare: Jöns Falck och Hellman.
Brunnby socken räknade enligt 1800 års mantalslängd följande byar, har stavade och uppräknade enligt längden: Brundby, Fjälastorp, Willstorp, Månstorp, Rågåkra, Hästehagshus, Smedstorp, Skiettekiär, Eleshult, Nyhamn, Bräcke, Nyleje, Krapparp, Möllehässle, Vattenmöllan, Bärekull, Ryhus, Mölle, Gylleröd, Bökebolet, Kullagården, Biörkeröd, Himmelstorp, Bergahus, Haga,
Flundrarp, Stubbarp, Mölleleije Arildsleije och
Krapperups säteri.
Den mest påfallande förändringen mot nu är väl
att Nyleije ändrat namn till Lerhamn. Detta för
att kunna skilja det från Nyhamn. Och här får
man i samband med järnvägens tillkomst namnet
Nyhamnsläge.. Så vitt vi kan se har ett par byar
försvunnit, nämligen Willstorp och Bärekull. Den
senare har ingått i Kockenhus.
Går vi utom Brunnby socken och tittar på by-

67

arna runtomkring finner vi, att Höganäs består
av 25 matlag. Ett helt nytt inslag i befolkningsbilden finns att notera här: industrin har gjort
sitt intåg. Stenkolsgruvan "Gustaf Adolph" är
omnämnd. Greve Ruuth svarar för den och under
sig har han 19 gruvkarlar. Några av dem har
vanliga sonnamn, men där är också antecknat
namnen Hultman, Qvistberg, Boman, Westerberg,
Byström, Sundberg, Borgström, Sohlberg, Ljunggren, Strömberg, Åström och Olaus Holm. Även
Thomas Stafford tjänstgör där. I själva Höganäs
fiskeläge är det övervägande små hus. Det största
äger skepparen Per Högsten, har numret 17 och
räknar sju fönsterlufter. Därnäst i storlekshänseende kommer nr 13, som ägs av Anders Jönsson och räknar sex lufter.
Lerberget är ungefär lika stort som Höganäs.
Även här räknar man 25 matlag och förmodligen
lika många hus. 35 skatte.pliktiga bor här. Ingen
är borgare, men en man, Kristian Pärsson äger
fickur av silver. I det tionde huset bor avdelade
ryttaren Carl Flenberg, i det elfte August Kilman,
i det tolfte Hindrick Nordberg. Husen är i allmänhet små, ett par stycken har fyra lufter, de
övriga bara en eller två. Praktiskt taget alla männen är upptagna till tobaksskatt.
Helsingborgs stad räknade 193 större och 1.321
mindre fönsterlufter. Det är ungefär 350 mer än
i Brunnby socken. I staden skattades för inte
mindre än 220 fickur.
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Bouppteckningarna ger inblick i den tidens hem
En genomgång av bouppteckningar och arvsskiften vid Luggude tingsrätt från denna tid, slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, gör det
möjligt för oss att få en inblick i denna tids ekonomi och heminredningar hos kullaborna. Dessvärre är beståndet av Luggude-bouppteckningar
i hög grad decimerat, man tror genom fukt och
eld. Men det finns dock kvar en hel del från Kullen.
Vi har läst genom dem. De är överskådligt uppsatta, tydligt utskrivna och lättlästa.
Först har vi en bouppteckning med skifte från
Mölle, extra intressant genom att de gamla goda
möllenamnen Pyk, Bolin och Kullenberg är med.
Bouppteckningen är inlämnad den 16 juni år
1800 "efter våra föräldrar och svärföräldrar skeppare Anders Bolin och dess hustru Kjerstina Sonasdotter på Mölleläje, förrättad den 18 december
1796." Först kommer som brukligt är i bouppteckningarna föremål av silver och här är upptaget två poster: ett halvt dussin teskedar och en
sockertång tillsammans värderat till tre daler.
Därefter kommer husgeråd av koppar och även
här har upptagits två föremål, en panna och en
liten kittel tillsammans för ,3 daler och 20 skilling.
Så kommer malmsakerna. lDär är en liten gryta
för en daler och två ljusstakar för 13 2 skilling. Vidare av mässing, en kittel, av tenn en tekanna
och ett drickstop tillsammans 32 skilling. Av järn1
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saker är det också två ett pannejärn.

en gammal gryta och

Och så träd varorna: fyra stolar, en balja, två
ämbar och en drickatunna. Så sängkläderna, där
är två överdynor, två linnedynor, fyra huvuddynor, fyra putor, fyra lakan och fyra särkar. Lakanen är upptagna till 24 skilling stycket, d.v.s. en
halv daler. Det finns också två borddukar.
Garderoben upptar följande poster: en mörkblå klädesklädning, en undertröja, ett par byxor,
två par strumpor, ett par stövlar, ett par tofflor
(värderade till tolv skilling), en fruntimmers.tröja
och en kjortel av svart camerlot och till slut två
par fruntimmevsstrumpor.
Och så kommer fiskeredskapen. Hos skepparen
Anders Bolin finns det fyra slättegarn, fyra koljegarn och fyra sillnärdingar. De senare är värderade till en riksdaler stycket.
Så kommer en post av alldeles särskilt intresse.
Det står:
"Uti jakten Christina kallad hafva svärsonen
Sören Bolin och svärsonen Nils Andersson Pyk
bekostat 1/4 del, till de nu avlidne föräldrarnas
underhåll varav de åtnjutit den därav flytande
inkomst och således ej nu borde till sterbhuset
beräknas, men icke desto mindre varder värdet
därav upptaget och till delning beräknat med 100
riksdaler."
Detta avsnitt är något oklart skrivet men vi
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tolkar det så, att svärsönerna satsat 100 riksdaler = 1/4 i jakten Christina, som därmed skulle
vara värd 400 riksdaler. Det är en hög siffra och
skulle utsäga att seglationen skulle fordra mycket
kapital. Man kan jämföra denna siffra med vad
ett vanligt hus värderas till, nämligen 50 riksdaler för en åtta väggarums byggnad. Jakten Christina skulle, om vi tolkat rätt, vara värd åtta gånger ett vanligt hus. Passusen om jakten Christina
utsä ger, att mölleborna vid denna tid, slutet av
1700-talet idkade handelssjöfart, och att de hade
p artrederier vid finansieringen.
Slutsumman för hela boet blir 152 riksdaler. Och
nu sker skifte. Av detta framgår, att det funnits
en son, Christen Bolin, nu död vilken efterlämnat
en son och en dotter. Sonen får ärva 16 rdl, sex
skilling och åtta runstycken, dottern åtta rdl tre
skilling och fyra runstycken. Det har också funnits en dotter, nu död, som varit gift med Anders
Kullenberg och ,som efterlämnat en son och två
döttrar. Barnbarnen är omyndiga och sterbhusdelägarna åtar sig att svara för dem till myndig ålder. Bouppteckningen är undertecknad av
fem män, nämligen Påhl Bolin, Sören Bolin, Per
Jonsson, Nils Pijk och Petter Kullen berg. Värderingsmän har varit Jöns Andersson Pijk och Lars
Thore. Ur aktstycket kan utläsas att Pykar, Bolinare och Kullenbergare är besläktade. Jöns Pijk
är byfogde och bor på nr 15. Den döde, skeppar en Anders Bolin, kan tänkas vara stamfadern
för Bolinarna i Mölle och ha bott på nr '39.
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En bouppteckning förrättad i Bökebolshus den
10 januari 18013 efter hustrun Hanna Persdotter,
som efterlämnar änklingen Sivert Nilsson, ger en
rätt detaljrik bild av garderoben hos ett par vanligt folk Vi återfinner dem bland bebyggarna på
Bökebolet vid slutet av 1700-talet och de bebor
ett vanligt hus där. Detta värderas till 33 riksdaler och 16 skilling. I allt rymmer deras bohag
drygt 50 poster. Där är en silvernål till tolv skilling, en halsknapp av samma metall för åtta; av
tenn finns det ett fat, sex tallrikar, ett drickstop
och två ljusstakar. Kopparföremålen utgörs av
två kittlar, en kanna och ett krus. Av järn fanns
det ett pannejärn, en panna och en kakelugn, den
senare upptagen till sex riksdaler och åtta skilling. Det rör sig alltså om en dyr detalj i hemmet.
Bland deras bohag finns det en spinnrock, som
värderas till tolv skilling, och en rulle eller ett
mangelträ, som man tar upp till två skilling.
Så garderoben som hos fru Hanna Nilsson synes vara rätt väl tillgodosedd. Där är först änklingens säng bestående av två linnebolstrar, en
grönrandig dito, tre huvudputor allt upptaget till
tio rdl. Så är där en blå vadmalskjortel, ytterligare två kjortlar av något enklare slag, ytterligare några tillsammans nio stycken. Där är flera
livstycken varav ett är blått. Hon hade fyra stycken vita huvudkläden som vardera värderas till
tolv skilling, ytterligare tio stycken möjligen av
enklare slag och vidare en röd silkesduk.
Hela boet är värderat till knappt 100 riksdaler,
1
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fördelat på drygt 50 poster. Några fiskredskap
förekommer inte, däremot en psalmbok.
Den 5 augusti år 1801 gör man på Mölleläge
bouppteckning efter fiskaren Bengt Thorsson. Han
har en svåger som heter Lars Andersson Colja.
Denna bouppteckning ger en synnerligen livlig
bild av livsföringen i Mölle vid denna tid. Bengt
är väl försedd med såväl husgeråd som kläder och
fiskredskap. Han har ett silverspänne och två
knäppspännen. En hel del saker av tenn, koppar
och järn. Han har antagligen planerat att bygga
nytt för det finns en post "furutimmer till en åtta
väggarumsbyggnad värt 50 riksdaler." Han har
sillanärdingar för 100 riksdaler och tre närdingbosmar upptagna till nio rdl. Uttrycket bosm
väcker här vårt språkintresse, detta uttryck används fortfarande. Det betecknar själva nätet med
maskorna utom linor, telln, stenband och öron.
Men största intresset väcker hans garderob för
den tycks vara mycket välförsedd. Se bara! Han
hade en blå klädesrock med väst och byxor upptagen till sex och en halv riksdaler. Han har en
brun vadmalsrock, en grön manchesterdräkt med
väst och byxor, en svart också med väst och byxor, en randig tröja, vidare tre ställ med tröja och
byxor, ett av dem i blått. Han har ett par långbyxor som tas upp till drygt en rdl. Han har en
röd sidenduk som värderas till tre rdl och en randig bomullsnäsduk. Han har tre lärfts- och åtta
blågarnsskjortor. Så själva fotbeklädnaden, där
det finns två par redgarnsstrumpor, fyra par ylle-
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strumpor, tio par vita bomullsstrumpor, två par
stövlar och ett par skor; slutligen har han en
svart hatt.
Hela boet upptar ungefär 75 poster och slutsumman blir 300 riksdaler. Aktstycket är underskrivet av Truls Kullenberg. Truls har för något
år sedan blivit byfogde; tydligen ska byfogden
vara med vid bouppteckningar.
Det framgår av posterna i boet efter Bengt
Thorsson att männen klädde sig färggrannt. Enbart virket till hans planerade nybygge värderas
till 50 rdl. Leran till det fick man gratis, man tog
den borta på fäladen, i lergravarna.
Från denna tid, sekelskiftet 1700-1800, finns
det kvar några bouppteckningar från Arild, vilka
främst intresserar genom att de ger en bild av
beståndet av fiskeredskap.
Den 7 juli år 1800 förrättar man bouppteckning efter fiskaren Jöns Tykesson Nordgren på
Arild. I sin yrkesutövning hade han haft sex sillanärdingar, som tillsammans upptogs till 20 riksdaler. De skulle alltså ha varit av mycket god
kvalite. Han hade vidare två halva närdingar, 17
slättegarn, sex koljegarn, tre kobbar med redskap - upptagna till 16 skilling - och slutligen
fyra stenetråg som värderas till 16 sk.
En annan fiskare i Arild hette Bengt Olsson.
Det gjordes bouppteckning efter honom den 25
maj 1770. Man delar upp hans sillanärdingar och
värderar dem i olika klasser. Nr ett åsätts värdet
20, nr två tolv och nr tre också tolv skilling styc-
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ket. Det går 48 skilling på en riksdaler. Vidare
hade han två nya mansar till vardera tolv sk.
Här fångas vårt intresse av begreppet "mansa"
- det lever ännu kvar, man säger mansjor, det
betecknar sillanät, som är dubbelt så djupa som
vanliga närdingar. Bengt Olsson hade ytterligare
ett par fiskenät, ett koljegarn och två halva slättegarn. Byfogden Nils Mauritsson var värderingsman.
Lars J ohnsson Pihl hette en välförsedd fiskare
i Arild efter vilken det görs bouppteckning den 5
december 1797. Han efterlämnade 15 sillanärdingar, 17 halva slättegarn och tio halva koljegarn.
Vid bouppteckningen efter hustrun Christina
Hansdotter, som efterlämnade fiskaren Påhl Jönsson Fisk i Arild, den 1 november år 1799, fanns
det utom fiskredskapen, som bestod av tre gamla
sillanärdingar, fem halva slättegarn, två halva
koljegarn och två stycken stenetråg, en spegel
och några porcellainstallrikar.
Vi flyttar för ett ögonblick över till Lerhamn.
Den 15 februari år 1795 gjorde man bouppteckningen efter den på ha vet drunknade fiskaren
Måns Trulsson. Hans fiskredskapsbestånd bestod
av sju sillanärdingar, som upptogs till 14 riksdaler och 16 skilling. Det gör mer än två rdl för varje, ett vackert pris, tydligen var de nya och av
god kvalite. Han hade ytterligare en sillanärding
av enklare slag eftersom den tas upp till bara 16
skilling. Där fanns tio slättegarn som värderas till
sju rdl, två torskgarn som ansågs värda en rdl
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tillsammans och slutligen fyra stenetråg, som upptogs till 20 skilling, sammanlagt.
Och så till Höganäs, varifrån det föreligger
några bouppteckningar, som främst berättar om
värdet på husen. Där är bouppteckningen efter
hustrun till Såne Jönsson Skotte på Höganäs fiskeläge. Värderingsman är byfogden Nils Hall. Den
9 december 1795 sker förrättningen. Det var omkring 125 poster på tillsammans 184 rdl. Bostaden, huset Höganäs nr 14, upptogs till 50 riksdaler, och väderkvarnen, som låg på samma tomt,
till 100 rdl. Denna väderkvarn återfinner vi i andra längder, vi tycker, att värdet på den verkar lågt
med tanke på det kvalificerade och tunga arbete
det var att bygga en sådan. Det fordrades också
särskilt virke till dessa kvarnbyggen.
Änkan efter sjömannen Sven Månsson i Höganäs dör och den 2 3 januari år 1801 låter man göra
bouppteckning. Sven Månsson har ett hus bestående av tio väggarum och detta värderas till 50
riksdaler. I boet finns också närdingar av två
klasser; man värderar de bättre till två, den enklare till en rdl. Några slätte- och torskgarn fanns
det också.
Timmermannen Anders Månsson, Höganäs, dör
den 27 september 1801 och en knapp månad senare låter man göra bouppteckning. i[)et anställs
auktion på timmermannens efterlämnade tillhörigheter, auktionsprotokollet med namn på köparna och priserna på sakerna finns bland bouppteckningshandlingarna och vi noterar en enda
1
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post. Det säljs ett väggur för tre riksdaler 32 skilling och tre runstycken.
Där förekom ett väggur. I samlingen av bouppteckningar från Kullen sökte vi särskilt efter uppgifter om ur, men vi lyckades bara hitta en med
sådana. Den är från Viken, upprättad den 4 juni
1802 efter skepparen Matti-s Skånberg å nr 45.
Han efterlämnade två ur, det ena värderas till
åtta det andra till sex riksdaler. Det är de enda
ur vi hittat i detta sammanhang, fast de var så
vanliga vid denna tid i mantalslängdernas skattekolumner.
En värdering av hus kan vi ytterligare ta med.
Det gäller bouppteckningen efter husmannen Lars
Jonassons hustru Elna Thure i Lerbergets fiskeläge vilken förrättades den 7 april 1802. Där står
att husbyggnaden, norra längan, bestående av nio
väggarum, värderas till 44 riksdaler.
I förbifarten kan vi som jämförelse rikta intresset mot en bondgård för att få ett begrepp
om vad dess "levande inventarier" kan vara värda. I Böketofta håller man den 9 november 1798
bouppteckning på en lantgård och under rubriken
husdjur finner vi bl. a. att ett par dragoxar värderas till 2 1 riksdaler, ett par stutar till 1'3, en
svartbrokig ko till sex och en kviga till fem rdl.
En ett års kalv tar man upp till 32 skilling, två
galtar räknas samman och får värdet sex rdl, två
grisar gör man samma med och noterar dem till
en rdl och 32 sk.
Förflyttar vi oss så ned till Domstens fiskeläge
1
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erbjuds där bouppteckningar med särskilt intressanta fiskeridetaljer. Den ena är efter fiskaren
Nils Larsson, som dog den 27 november 1799, och
uppgjordes den 14 mars år 1800. Där är upptaget 14 stycken rusor med allt tillbehör och de är
värderade vardera till en riksdaler och 16 skilling,
tillsammans gör det 18 rdl och 32 sk.
Vi hittar ytterligare en i samma riktning och
tar den med. Det gäller bouppteckningen efter
fiskaren Anders Rasmusson, Domsten, och den
upprättades den 11 december 1799. Där finns tolv
ålarusor som med allt sitt tillbehör värderas till
en riksdaler vardera. Rasmusson hade också bl. a .
flundregarn, vilka tas upp till 24 sk. d.v.s. en halv
riksdaler stycket.
De här två bouppteckningarna talar om att
man i Domsten i slutet av 1700-talet fiskad e å l
med hjälp av ålarusor, eller ryssjor, som det heter på normalsvenska. Vi har inte funnit ålarusor i detta sammanhang i fiskelägena längre ut
på Kullahalvön. Det behöver inte betyda att man
vid denna tid inte fiskade ål där. Man kan ju ha
haft andra redskap, som av någon anledning inte
medtagits i bouppteckningarna.
Genomgången av bouppteckningarna från sekelskiftestiden 1700-1800 i Kullen ger anledning till
en del allmänna reflektioner. Först det att pengar
och banktillgodohavanden saknas. Sparbankerna
kom inte till förrän långt fram på 1800-talet, men
man tycker att det borde ha funnits reda pengar
i hemmen. Det är bara enstaka hem som ligger
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inne med kontanter. Ett lysande exempel härpå
har vi i Smedstorp, Brunnby. Den 26 februari
1791 anordnades bouppteckning och arvsskifte
där efter änkan Karna Hansdotter, som varit gift
med en Viberg. Det är något ovanligt med detta
hem. Som bröstarvingar antecknas kronohemmansåboen Peter Vibe.rg i Smedstorp, urmakarmästaren Hans Viberg i Köpenhamn och sjömannen Anders Viberg. Bland tillgångarna fanns holländska dukater, danska kronor och kopparplåtar
slagna till 3'2 skilling stycket. Titeln "urmakarmästare" vid Hans Viberg kommer oss att lystra
till - var han månne broder till den berömde.
klockmakarn Peter Viberg i Smedstorp? Är det
här Peter fått sina klockkunskaper och sitt tekniska · kunnande?
En annan sak, som man saknar bland husgeråden, är lampor, trandankar eller "ljusadalle.r",
som de på skämt kallats. De flesta hemmen har
ljusstakar, ett par, ofta gjorda av malm, men
de bör ha använts vid mera högtidliga tillfällen.
I ljusstakarna har man satt talgljus eller vaxljus, framställning av sådana är känd sedan urminnes tid. Stearin däremot torde. inte ha kommit i bruk förrän ett stycke in på 1800-talet, möjligen 181'5. Det kan tänkas att de sjöfarande kullaborna i utlandet köpte sådana långt innan de började tillverkas här hemma.
Kakelugnar förekommer i enstaka fall. Däremot saknas köksspisar. Bland fiskeredskapen
saknas sådana ur-redskap som krok och pilkar.
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Man tycker att dessa grundläggande fiskeredskap
borde ha funnits och tagits med i bouppteckningarna. Under senare tid ingick krok, mätta i enheten "100 krok", som en viktig del i fiskarens redskapsbestånd. Kroken satt på känsor, som i sin
tur satt på reven och var trädda i ordning på en
splits. Sortimentet av fiskeredskap i Kullen skulle
alltså enligt bouppteckningarna bestå av sillanärdingar, hela såväl som halva, mansar, kolje-, slätte-, torsk- och flundregarn; i Domsten tillkommer
ålarusorna.
Helt oförklarligt är att fiskebåtar eller del i
sådana alldeles saknas i de bouppteckningar vi
genomgått. Här har vi ett gapande tomrum.
Myntenheten vid denna tid var daler eller riksdaler, bestående av 48 skilling, som i sin tur var
delad i 12 runstycken. Vi lägger märke till uttalslikheten mellan den tidens myntenhet "daler" och
amerikanarnas nuvarande mynt "dollar". Säger
inte amerikanarna daler och cent?

ögonvittnen från denna tid
Vår slutsats att en välståndsökning inträtt
bland invånarna i Mölle vid slutet av 1700-talet
får stöd av ett ögonvittne, en tysk skriftställare,
som gör ett besök där sommaren 1804. Han heter
Ernst Moritz Arndt, är född på Rligen år 1769,
har studerat i Greifswald och J ena och har gjort
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vida resor i Europa. Sommaren 1804 reser han
genom nästan hela Sverige och skildrar sina intryck, som är mycket sakliga, i boken ''Reise
durch Schweden im Jahr 1804", tryckt i Berlin
1806 i fyra delar.
Till i augusti har han på sin färd nått till Farhults prästgård, där han är gäst och stannar till.
Han be.rättar:
Tre märkvärdiga ting har jag ännu att bese i
Nord-Skåne: stenkolsgruvorna vid Helsingborg,
berget Kullen med sina fiskarbyar och riddarborgen Engeltofta. Den 28 aug. 1804 var en vacker
dag, solig och stormig. Jag var tidigt uppe och
red med hr Adrian, min ciceron, längs det bru sande havet bort genom Brunnby till fiskarbyn
Mölleläje, där vi tog in hos en skepparfru, band
våra hästar och började klättra upp på den höga
spetsen av Kullen. Området, vilket löper ut i havet som en landtunga, kallar man Kullen, fast
egentligen tillkommer namnet bara den yttersta
spetsen, som ung. 1/4 mil går ut i havet. Vi klättrade upp på spetsen och stod på det imponerande
naturtemplet. NV-vinden var storm och slungade
de brusande vågorna väldigt emot stenklipporna.
Skummet flög upp på oss. Vilket skådespel! Solen
sken på det rika landet och visade Seeland, Helsingör med sina hundrade vimplar, Helsingborg,
den gröna Hallandså,sen och de skogklädda bergen borta i öster.
Mitt inne bland dessa klippor bor en kvartermästare från dragonerna, som här har ett rust6 -

Mölle-Kullen
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hållshemman och som så älskar denna plats att
han avböjde, när kungen gästade honom och föreslog honom bli officer. Han heter Brink och är
på grund av sin gästfrihet allmänt bekant. Hans
lilla ställe är utomordentligt behagligt och ligger
inneslutet av höga träd. Korn, kål och potatis
växer där.
På spetsen av Kullen står till tjänst för skeppen en fyrbåk, som tändes om natten. På nordsidan är en hemsk grotta, som kallas Trollhålet,
120 fot djup.
I äldre tider har man försökt gräva silver här,
men man har tydligen inte funnit något. På den
yttersta spetsen av berget finns ännu en plats
som kallas Silfpickarhålet.
Strax under Kullen ligger säteriet Krapperup,
som bebos av baron Kocken. Till detta riddargods
hör flera fiskarbyar (Witten). Dessa ha det sirliga, brokiga tillika mystiska utseende, som är
eget för liknande byar.
Vi stiger åter ned till Mölleläje, där vår vänliga
värdinna hade satt fram bröd, ost, smör och en
förträfflig utländsk likör. Hennes vackra unga
dotter på 15 år spelade en folkvisa för oss på
Hummel (musikinstrument av cittratyp). Husfadern är skeppare, en man på 25.000 riksdalers
förmögenhet. Det bor ett flertal sådana skeppare
här liksom i andra byar vid kusten. Många andra
invånare fara som matroser och kommer ofta tillbaka från utlandet med rikt byte. De hemmavarande sysselsätta sig med fiske och kan leva myc-
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ket gott därpå, om inte som min följeslagare klagade på, fylleri och brännvinssupande hade spritt
sig bland dem. På några veckor kan de förstöra
vad familjen skulle leva på i månader.
Fisket är inte obetydligt. Man räknar kullasillen för den bästa och fetaste av all svensk sill,
särskilt den som fångas vid Arild i den s. k. Kulla viken. Sillen brukar komma mot slutet av juli
och stanna till Michaelis. Utom sill fångar man
torsk och andra fiskarter och man söker sig ända
bort vid jylländska kusten eller långt upp i Kattegatt.
Mölle och Arild har båda mellan 40 och 50 familjer. Flera små fiskelägen ligger längs kusten
mot Helsingborg, det mest ansenliga är Viken.
Under sillfisket hålles det mässor här på onsdagarna. Arild har eget kapell, i de andra lägena
inreds hus härtill.
Varje by har en byfogde, som bilägger gräl och
tvister, som kan uppstå, han övervakar ordningen
vid insaltningen, märker tunnorna med namn så
att man vet vem som levererat dem ifall innehållet skulle vara förstört. Den som sätter sig
upp emot byfogden kan bli bötfälld med stora
summor.
Den tyske resenären återger så sagan om dramat vid Stubbarp och Arild och han försöker till
tyska översätta visans många verser om den elake styvfadern och den gråtande modern Inger.
De två ridande resenärerna stannar till i Brunnby prästgård, där de får smaka kullasill och fort-
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sätter så ritten till Väsby prästgård, där de ställer hästarna och promenerar till gruvorna vid Höganäs. Under färden antecknar Arndt att området
intill Kullen är mycket romantiskt med ek- och
bokskogar, att det längre ned är fruktbart slättland, men att ingen brytt sig om att gräva eller
plöja här utan låter det ligga som fälad.
Greve Ruuth, bergshauptman Polheimer och
ingenjör Stafford leder arbetet vid Höganäs gruvor. Det finns några engelsmän bland de anställda.
Man har svårigheter med vattnet, men just då
håller man på att färdigställa en väldig pumpmaskin, till vilken man gjutit kolven i Värmland,
och man tror sig kunna besegra vattenflödet. Man
håller också på att bygga en glashytta i Höganäs.
Höganäs liknar en liten stad, en del av husen ligger längs kanalen, alla har tegeltak. Pråmar på
kanaler forslar kolet ner till stranden, där det
finns en väl skyddad lastkaj, vid vilken fartygen
kan ligga skyddade och lasta ombord kolet. Vid
hamnen ligger ett präktigt värdshus, som tar
emot främlingar. Hundratals skepp rör ,s ig i Sundet.
Mot den sjunkande natten red jag tillbaka till
våra kära vänner i Farhult. Det var ett vackert
och bördigt område, men bestod av fälad och alltför få sädesfält ...
Så långt Ernst Moritz Arndt en augustidag år
1804. Tyvärr talar han inte om vad den skepparfamilj heter som han tar in hos i Mölle. Det är
möjligt att den heter antingen Corfitsson eller
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Pik. Och vad heter deras musikaliska dotter, som
spelar på hummel?
Brinck innehar Kullagården och det framgår,
att kungen, Gustav IV Adolf, nyligen har besökt
honom. Det förefaller vara så att man redan nu
tar emot gäster på Kullagården. Det mesta av Kullabygden tycks ligga som fälad - där nu böljande sädesfält, lummiga villaträdgårdar och lövskogslungar fångar blicken.

En schweizisk författare Karl Victor von Bon-

stetten, född 1745, gör mot slutet av 1700-talet
vidsträckta resor i Europa. I september 1798 gör
han en genom Själland och Skåne. Intrycken härifrån skildrar han i boken "Reise durch Seeland
und Schonen" som utkom i Köpenhamn 1799. Under tre-fyra dagar vistas han i Kullen.
Han landar i Wige.n, en stor fiskarby. Nästan
alla hus är rödmålade och täckta med halm. På
taken vajar överallt flaggor. Värdshuset är byggt
i fyrkant. En sida upptas av boningslängan, de
andra tre av stall och lador.
På eftermiddagen spändes två hästar för postvagnen och så bar det i väg norrut över ett flackt
land, där Kullen avtecknade sig bakom. Man åker
genom flera välbefolkade byar, över obebyggda
hedar, där det inte fanns lummiga trädgårdar
eller doftande träd. Man passerar en herrgård med
stora lador och hus av stenar. Så anländer han
till Kullen.
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"Det är ett väldigt berg. Snart börjar vägen
stiga och det bereder de resande obeskrivlig glädje att lyfta sig över slätten. At vänster ligger byn
Möllen. Där mellan byn och de första klipporna
såg vi en fyrkant bevuxen med gräs, byggd som
en skans. Detta är byns dansplats, på gräsmattan sitter de gamle, i mitten dansar de unga.
Efter en kvart befann vi oss i ett riktigt berg.
Till höger och vänster, fram och bak höjde sig
kullar och klippor. Vi hörde klockorna från betande hästar och kor. Landskapet påminner om
Schweiz. Men så gick vägen genom en fredlig skog
av ek, bok och al. Mitt i skogen låg bostaden för
en arrendator. En stor port öppnades och vi fördes in på en fyrkantig gård. Halmtaken låg så
lågt att man kunde ta på dem me.d händerna. Men
rummen är rena och betjäningen ännu bättre.
Bakom mitt rum är en liten fruktträdgård, därintill en köksträdgård, fattig och obetydlig. Utanför gården är ängar och en vacker rågåker, där
man var färdig med skörden. Aster alpinus blommade bredvid rågen. Bortom ängarna är det skog
och buskar om vartannat. På själva berget saknas skog. Bland de gröna kullarna betade en hjord.
Klippväggarna sänkte sig i oceanen.
Efter en måltid gick vi till fyrtornet, vars koleld i nattens mörker skimrar över klippväggen
och varnar de sjöfarande för den klippfulla stranden. Spatserturen till fyren var mycket omväxlande genom vackra åkrar, blommande ängar och
lugna småskogar. Hjordarnas klockor ljöd i en-
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samheten, tills på en gång det vida havet låg där
i sin urkraft.
Solen sjönk i diset. Natten var utan skymning.
Så steg vågornas tunga brus och vinandet av stormen allt högre ur det svarta djupet. Helt uppe på
fyrtornet är en järnrost, där stenkol antändes och
som den eviga vinden håller vid liv. Bredvid tornet är en bostad byggd för vaktaren, som ensam
med sin familj inte låter skrämma sig av den tjutande vinden och de brusande vågorna. Han lever
av mjölk från några kor, utan att få infallet att
anlägga en potatisåker i skyddet av klipporna.
Följande dag var bestämd att be.se de ståtliga
klippruinerna vid stranden. Efter en glad frukost
gick vi på vandring. Berget liknar Alperna, men
kullarna är alla gröna helt över. I mitten av berget är den vackra skogen där arrendatorn bor.
Granit formar berget till otroliga figurer. Hålor
är urholkade. Klippor låg både vågrätt och lodrätt. Författaren fann längst ner alldeles runda
stenar och tog med sig några. Han fick också
höra det egendomliga rasslandet från stenarna då
de av vågorna drogs upp och ner. Han grunnar
över fenomenet och försöker få en förklaring till
det: det fordras en viss vinkel mellan stranden
och vattenytan för att rasslandet skall komma
till stånd. Han lägger också märke till och förvånas över det, hur träden förkrympts av den pinande vinden. Han bestiger kullen som reser sig
över Möllen. Härifrån ser han havet på båda sidor, Sundet, Själland och långt in i Skåne.

87

Då han återkommer till Kullagården berättar
man att folket hela dagen jagat vilda bockar. Två
hade fångats levande i en grotta. De var bundna
och låg nu i stallet. Han skyndar dit - de hade
alnslånga böjda horn, håret räckte nästan ned
till marken.
Vi fann vårt rum bestrött med rent nyskuret
enris, berättar han vidare. Doften från denna aromatiska växt är angenäm. Det är allmän sed att
beströ golven med enris eller sand. Det lilla köket var mycket rent, härden öppen som i alla nordiska länder.
En dotter till värden, en ung skön änka kom
på besök. Hon var klädd i svart kamerlot. Hennes
tröja hade stora ärmar. Hennes kappa hade samma färg. Hennes vita huvudduk stod henne väl
an. Vi bad henne visa hur denna fyrkantiga duk
knytes, vilket är en stor konst. Hon knöt an duken med gratie."
I flera dar strövar han omkring fångad av havets mäktighet. Besöket var billigt säger han.
Värdinnan fordrade för de tre dagarna för de sju
personerna bara fyra riksdaler. Men hon bad om
vita pengar, som i detta pappersrika land är en
sällsynthet. För de tre postvagnar, vi tagit i Wiken, fordrade man för tre dagar elva riksdaler.
Då bönderna med hä;starna skall hålla sig med
kost själv, så passade de på att arbeta för värden för att få till kosten för sig och sina hästar.
Så lämnar Bonstetten Kullagården och anländer vid middagstiden till Höganäs, där hans far-
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tyg ligger. Han berättar: En ung flicka, som vi
träffade på den milsvida heden, bad oss om tillåt else att stiga på vår vagn. Hon bar ett knyte
och var i sina söndagskläder. Denna 17-åriga flicka var förvånansvärt lik en bernischen obe.rländerin. Hon tackade för vår välvilja. Vi skämtade
med henne och på vår fråga om hon snart skulle
gifta sig, sa hon skrattande: Jag hoppas!
Då vi passerade ångmaskinen till stenkolsgruvan stannade vi till bara några minuter för det
regnade..
Man har undersökt hela skånska kusten från
Kullens fot till Ystad för att leta efter stenkol
och på några ställen borrat mer än 200 alnar.
överallt har man påträffat skikt av kol. I Höganäs bearbetas stenkolen på sex till 15 alnars djup
och den är elva tum mäktig. F. n. arbetar 15 man
i gruvan, de får fyra skilling per tunna och varje
man kan ta upp sex till åtta tunnor om dagen.
Den dagliga vinsten för intressenterna anges
till en riksdaler för varje man. Från 17,95 till 98
har man sålt 9.000 tunnor. Bolaget har 120 aktier
på 500 riksdaler stycket, alltså en fond av 60.000
rdl.
För transporten av kolet har man en 830 alnar
lång väg av plank på vilken en enda häst på en
gång förmår dra 18 tunnor, och på så sätt drar
två enspännarvagnar på en dag '400 tunnor till
skeppen. Dessa kan ligga och lasta vid en 234
alnar lång och fem alnar bred brygga.
Också i Höganäs, där vi uppehöll oss några tim-
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mar, fann vi värdshuset renligt. Rummen var smä
och strukna med oljefärg, betjäningen vänlig, bra
och billig.
På eftermiddagen avseglar ressällskapet för
ostlig vind och når Hellebäck senare på" dagen. De
danska sjömännen var tjänstvilliga och billiga.
För tre dagar fick man betala för fyra man och
en båt elva riksdaler. En av de danska sjömännen
hade följt med till Kullen och visat omkring resenärerna. Som avslutning på sitt Sverige-besök gör
Bonstetten några allmänna reflektioner. Det härskar i hela Sverige, säger han, en hälsodödande
pest: bränn vinsdrickandet. Detta är en källa till
armod och elände. Men han har också en positiv
sak att meddela, det är mycket livlig sjöfart genom Öresund. Han noterar antalet skepp som passerade under året 1798. Det var 2.153 svenska,
1.814 danska, 3.289 engelska, 119 amerikanska
m. fl.
Von Bonstettens iakttagelser ger oss anledning
till en del reflektioner. Han talar om att folket i
Mölle samlas på en skans till lekar och dans. Det
är tydligen Karl XH :s skansar som här åsyftas.
Det är inte så länge sedan man slutade med att
gå dit och dansa. Vid Kullens fyr är det en bostad för den man som sköter fyrningen. Efter vad
vi kan utröna av längderna heter han Nils Bengtsson. Och samma källor ger vid handen att Kullagården innehas av änkan Kullenberg. Den unga
dottern, som kommer på besök och som är änka,
är det spännande att försöka lista ut vem det är.
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Kullenbergs på Kullagården hade tre döttrar, en
av dem h ette Kristina och hon var först gift med
sjömannen Anders J eppsson i Mölle. Han dog
emellertid och då gifter Kristina om sig med Jöran Elfverson. I deras äktenskap föddes år 1802
sonen Nils, som blev stamfader för en av grenarna av släkten Elfverson. Allt talar för att den
unga kvinnan är Kristina Elfverson.

Mölle municipalsamhälle tillhör nu historien
Införandet av municipalsamhällen i vårt land
började år 1875.
Principen var att införa stramare regler för
bebyggelsen, hälsovården och allmänna ordningen i de snabbt växande tätorterna. Införandet av
ett fullständigt municipalsamhälle innebar att de
fyra stadsstadgorna byggnads-, brand-, hälsovårds- och ordnings-stadgorna, påbjöds. Det inrättades municipalstämma, municipalnämnd, hälsovårdsnämnd. Och den nya samhällsbildningen
fick rätt att ta ut egen skatt som municipalskatt,
nöjesskatt och hundskatt.
Municipalsamhällenas ställning är reglerad i
kommunallagens 79-82 § av år 195:3. Ar 1911
fanns det mer än 160 municipalsamhällen i vårt
land, år 1950 fanns det 205, 1956 140. På senare
tid har det uppkommit nya synsätt inom kommunalförvaltningen, och det är, som om de gått hand
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i hand med strävandena inom industri och handel, att bilda större och kraftigare enheter. Municipalsamhällenas krafter räcker inte till för alla
de krav som tiden ställer. Municipalsamhällena
håller på att återgå till "tätorter" under storkommunernas förvaltning.
Av tätorterna i Kullen blev Höganäs municipalsamhälle år 1890, Mölle år 1907, Arild 19'15 och
Viken 1921.
Här skall vi stanna till vid Mölle municipalsamhälle som nu tillhör historien.
Födslovåndorna

Redan år 1897 hade man väckt förslag om att
införa municipalordning i Mölle och Bökebolet.
Kronofogde J. Ekelund får yttra sig i ärendet
och gör en utredning, av vilken framgår, att det
i det föreslagna området finns 145 boningshus och
att det bor 637 invånare där. Av husen är 69
täckta med halm, 55 med papp, 18 med spån, två
med tegel och ett med zink. Byggnadsverksamheten är i starkt stigande. Baron Gyllenstierna på
Krapperup äger marken i större delen av området och det ankommer på honom att bestämma
byggnadernas läge.
Mycket badgäster söker sig till detta område,
framgår det vidare av kronofogdens undersökning
av år 1897. Han beräknar antalet av dem sommaren 1896 till omkring 500. Tre hotell finns inom området. Fyra handlande och åtskilliga hantverkare driver sin verksamhet här. Huvudmassan
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av befolkningen lever på sjöfart och fiske. Detta
att sjöfart är huvudnäring här gör, att männen
till stor del är på sjöresor, vilket i sin tur för med
sig att det kan uppstå svårigheter att bilda en
ordnad brandkår och att tillämpa bestämmelserna i brandstadgan. Kronofogde Ekelund anser därför att byggnads- och brandstadgorna inte bör
införas.
Han har tillfälle att studera en karta som major W. Gagner gjort över platsen år 1880 på uppdrag av jordägaren, baron Gyllenstierna.
Myndigheternas förslag möts emellertid med
motstånd från befolkningens sida. Man nedkämpar förslaget, spörsmålet får vila.
Vilan blir dock inte så värst lång. År 1903 är
myndigheterna där igen, men även denna gång
blir förslaget om municipalordning fört åt sidan
av befolkningen.
År 1906 börjar det åter hända något på municipalfronten och denna gång är myndigheterna mera bestämda.
Den 19 november år 1906 lägger förste provinsialläkaren Harald Sörman sista handen vid en
skrivelse, som den 22 i samma månad inkommer
till Kungl. Maj :ts Befallningshavande i Malmöhus
län, och i vilken han påtalar en rad brister eller
missförhållanden i sanitärt avseende inom Mölle
och Bökebolet. Brunnarna är bristfälliga, det finns
inga allmänna kloaker, latrinkärlens placering är
otillfredställande, det är brist på sopkärl, fram93

håller han i skrivelsen. Han anmärker på svinhållningens beskaffenhet. Han anser dock att betingelserna för goda sanitära förhållanden förefinns på denna plats.
Och han fyller ut sin inlaga med några allmänna omdömen om Mölles utvecklingsmöjligheter.
Platsen besöks varje år av vid pass tusen sommargäster, vartill kommer en mängd tillfälliga
besökare. Orten beräknas under de närmaste åren
gå vidare framåt. Det är tal om att anlägga järnväg till Mölle. Hans anmärkningar och iakttagelser utmynnar i en bestämd hemställan att Mölle
och Bökebolet måtte förändras till municipalsamhälle. Endast genom att införa municipalstadgorna får man möjlighet och myndighet att rätta till
missförhållandena och bristerna.
Nu kopplas kronofogde J. Ekelund åter in och
anmodas av Befallningshavande att låta göra en
ny allmän undersökning. Hans utlåtande, som är
daterat den 4 januari 1907, innehåller flera intressanta uppgifter om bebyggelsen etc. Inom det
föreslagna området är det uppfört 158 boningshus, ett missionshus och ett varmbadhus. 620
personer är bosatta här. Mölle är en mycket besökt badort, det beräknas att förra sommaren
hade antalet badgäster uppgått till omkring tusen. Vi lägger märke till siffran 620 - den skulle
innebära att befolkningstalet skulle ha stått stilla
eller rent av sjunkit sedan förra undersökningen.
Vidare får vi veta, att lantmätare Thure F. Röing har upprättat en karta tillsammans med be94

skrivning över det föreslagna municipalområdet.
Detta består av följande sju delar:
1. Mölle fiske}äge

Mölle by nr ett och två
Gylleröd
Möllehässle nio o. tio (båda öde)
Bökebolet 1/16 tillhörigt baronen
Bökebolet tillhörigt Johannes
Elfversson
7. Bökebolet allmänning

2.
3.
4.
5.
6.

8,54 hektar
16,47
31,40
17,80
9.30
15,12
0,81

Tillsammans gör det 99,44 hektar. När det gällde Gylleröd rörde det sig om ägor som låg väster
om landsvägen. Och när det gällde Möllehässle
var det fråga om ett område, som tillhört två ödehemman, och som längs stranden tränger in mot
hjärtat i Mölle fiskeläge. De två gårdarna synes
ha stått öde länge, redan i katekismilängden av
år 1698 är de inte medtagna. Bökebolet 1/16 tillhörde baronen privat inte fideikommisset. Allmänningen betecknar en kustremsa vid Svarta
hallar. Egendomligt nog kom gränsen för det tilltänkta municipalsamhället att dras så att missionshuset och Ada Nilssons kom att ligga utanför municipet. Mellan Christenssons och missionshuset ser vi än det gäre som bildar gräns.
Kronofogden tillstyrker införandet av ordnings- och hälsovårdsstadgorna, men är fortfarande tveksam om brand- och byggnadsstadgan.
Den störste jordägaren inom området, baronen
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på Krapperup, Nils Gyllenstierna, anmodas inkomma med ett eget yttrande. Detta kommer att
gå i negativ riktning. Han anser, att samhället
här inte har nått tillräckligt stor utveckling för
att bli municipalsamhälle. De kostnader, som
skulle uppstå i och med införandet av municipalsamhälle, kan invånarna inte bära. Det föreslagna
området anser han vara för stort tilltaget, munici palområdet borde bara omfatta redan bebyggt
område. Han är inte villig att låta bekosta någon
karta över området.
" Såsom jordägare vill jag härmed till den kraft
och verkan det hava kan på det bestämdaste inlägga min gensaga emot att Mölle förklaras vara
municipalsamhälle", avslutar han sin inlaga, som
är daterad den '27 februari 1907.
Nästa akt i dramat utspelas den 24 maj 1907.
Till denna dag utlyser kronofogde Ekelund ett
allmänt möte att hållas på Rotel Corfitzon i Mölle
klockan elva. Han utfärdar en kungörelse i vilken
det heter:
"Sedan fråga uppstått om införandet av municipalordning inom Mölle fiskeläge och Bökebolet
o.s.v. kommer sammanträde att hållas å Rotel
Corfitzon i Mölle den 24 maj klockan 11 i ändamål
att inhämta yttrande i ärendet från invånarna
därav municipalsamhället skulle bestå, samt delgiva dem i ärendet förda skriftväxling och över
den över området upprättade karta och lämna
dem tillfälle att avgiva yttrande . .. Samhällets
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invånare varda alltså kallade att vid nämnda sammanträde i uppgivna ändamål tillstädeskomma.
Görslöf i kronofogdekontoret den 10 maj 1907
J. Ekelund.)}

Trots att det var en så pass viktig fråga man
skulle ta ställning till, drog sammanträdet föga
folk. Inte mer än högst 15 personer infann sig.
Som närvarande antecknades följande:
Friherre Nils Gyllenstierna, restauratörerna
Axel Andersson och J. Elfverson, byfogden J. P.
Leve.au, restauratören Aug. Johansson, sjökaptenerna Aug. Knafve, J. P. Andersson och J. Pettersson, den senare från Bökebolet, och skomakarmästare Nils Andersson.
Under sammanträdets gång infann sig ytterligare fyra-fem personer, vars namn inte är antecknade bland de närvarande. J. Elfverson måst e beteckna innehavaren av Rotel Elfverson, Johan Elfverson. Några kvinnor synes inte ha varit
med vid detta informationsmöte.
Den förste som begärde ordet var Axel Andersson. Han ansåg, att municipalordning borde införas, dock inte brand- och byggnadsstadgan. En
fördel med den nya ordningen vore, ansåg han,
att avgifterna till hamnens och gatornas underhåll rättvisare kom att fördelas i det att mindre
bemedlade då slapp betala lika mycket som mera
bemedlade.
Nils Andersson, andre man på talarlistan, instämde helt i Axel Andersson yttrande.
7 -

Mölle-Kullen
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Baron Nils Gyllenstierna, som så fick ordet,
gjorde flera invändningar. Först och främst var
tidpunkten för sammanträdet fel vald, de flesta
av männen var borta på sjöresor. Ett yttrande av
det fåtal personer som infunnit sig, skulle ej ge
ett fullständigt uttryck av allmänna meningen på
platsen. Det borde ske omröstning vid ett tillfälle,
då invånarna var hemma och i tillfälle att bevaka
sin rätt. Vidare ansåg baronen, att byggnadsstadgan skulle verka förstörande för samhället. Slutligen ansåg han, att området, som föreslagits till
municipalsamhälle, var för stort tilltaget.
Skomakarmästare F. Fredriksson, husägare i
Bökebolet, instämde i Axel Anderssons yttrande
angående renhållning och ansåg ytterligare att
byggnadssta:dgan borde införas när det gäller
framtida bebyggelse. (F. Fredriksson hade tydligen befunnit sig bland de fyra-fem, som kom
till mötet sedan det börjat.)
Polisuppsyningsman L. P. Andersson ansåg, att
hälsovårds- och ordningsstadgan borde införas.
Han tyckte dock att sammanträdet hölls på olämplig tid.
Ordföranden tog nu fasta på talet om tidpunkten och frågade de närvarande när det vore mera
passande. Man ansåg januari månad. Därefter
upplästes förslaget till ordningsföreskrifter. Baronen gjorde några lättare invändningar.
"Annat yttrande över förslaget avgavs icke.
Då ingen hade något vidare att i saken andraga
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avslutades sammanträdet", står det som slutkläm
och är så undertecknat
In fidem
J. Ekelund.

"In fidem" betyder "till bestyrkande av riktigheten."
Nu tar Kungl. Maj :ts befallningshavande i Malmöhus län ärendet i övervägande och bestämmer,
att ordnings- och hälsovårdsstadgorna skall gälla
för området. Beslutet, som är daterat den 20 juni
1907, skall dock först underställas K. Maj :ts prövning. Invånarna skall också ges möjlighet att överklaga, om man nu inte är nöjd med beslutet. överklagandet skall ske inom 30 dagar.
Anders Malmberg, kyrkoherde i Brunnby, intygar att utslaget blivit uppläst i Brunnby kyrka
söndagen den 30 juli. Och ordföranden i Brunnby
kommunalstämma, Magnus Hansson, intygar den
6 juli, att han fått ett exemplar av utslaget.
Handlingarna går så vidare och blir instämplade på civildepartementet den 9 september 1907.
Innan man där slutgiltigt kan ta ställning måste
kronofogden utföra ytterligare ett uppdrag: han
anmodas, att på kartan över området ifråga få
ritat in hur man tänker sig järnvägens sträckning och stationshusens placering i Mölle. Det
sägs, fast det är inte fastslaget, att stationen
skulle ligga ända nere vid Mölle torg. Ekelund låter en kompetent person på kartan rita in hur
man tänkt sig placeringen. En närmare gransk-
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ning av Thure Röings karta ger vid handen, att
man tänkt sig att förlägga stationen ungefär där
nu Järnvägsgatan mynnar ut i torget, ungefär
mellan Ny's och "Bolins värdshus" (nuvarande
tandläkare Bertil Pyks). Banan skulle gå där nu
Järnvägsgatan löper fram. Det blev emellertid
inte så, man förlade istället stationen med dess
spårområde i kanten av samhället och anlade i
anslutning därtill en ovanligt bred oxelträdplanterad aveny ned till torget. Nog är den 20 meter
bred. Denna gata kom att skära tvärs igenom en
av gårdarna i Mölle by, Bengt Knafves. En del
av boningslängan stod kvar, på gaveln fick den
en väldig reklam-målning för Marabou-choklad.
Den brann ner den 4 jan. 1927. Johanna Krabbe
bodde där.
Och så är regeringen klar för definitivt beslut ;
den 18 oktober 1907 utgår ett kungligt brev, vari
Mölle, Bökebolet och de övriga föreslagna områdena förklaras vara municipalsamhälle. Det är ett
historiskt datum.
Detta kungliga brev är ganska långt, det är på
elva sidor. Det finns att läsa på riksarkivet och
ligger under civildepartementets registratur för
september-oktober 1907 och har numret två. Inledningsvis lyder det:
"Till Kungl. Maj :ts Befallningshavande i Malmöhus län angående tillämpning av ordningsstadgan för rikets städer och hälsovårdsstadgans för
riket föreskrifter rörande stad inom Mölle fiskeläge och Bökebolet m. m.
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På framställning av förste provinsialläkaren i
Malmöhus län och efter vederbörandes hörande
haven I genom utslag den 20 juni 1907 förordnat,
att ordningsstadgan för rikets städer och hälsovårdsstadgan för riket skulle gälla för ett å en
av förste lantmätaren i länet Thure F. Röing år
1907 upprättad karta med beskrivning närmare
angivet område om 99,44 hektar omfattande ...
Uti underdånig skrivelse den 6 september 1907
haven I med överlämnande av handlingarna i ärendet och ovanberörda karta underställt Edert utslag vår nådiga prövning och därvid tillika avgivit
förslag till huvudgrunderna för stadgarnas tilllämpning inom ifrågavarande område.
Efter det vår Medicinalstyrelse avgivit infordrat utlåtande hava vi nu i nåder låtit detta ärende
oss föredragas och därvid funnit gott gilla Edert
omförmälda utslag. Området skall benämnas Möl-

le municipalsamhälle ... "
Så följer ganska detaljerade anvisningar om
hälsovårdsnämndens arbete, ordningsförhållandet
etc. Aktstycket är undertecknat
Oscar / Julius Juhlin.

Införandet av municipalsamhälle i Mölle kan
sägas ha varit framtvingat av omständigheterna,
legat i tiden. En rad viktiga samhällsinrättningar påskyndade förändringen.
Först var där den stora, fina, nybyggda ham-
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nen. Sommaren 1907 nalkas den sin fullbordan.
Den 8 oktober 1907 antecknades den som färdig
och den 20 januari 1908 avsynades och godkändes arbetet av Väg och Vatten. Den hade kostat
80.000 kr, varav en stor del var statsbidrag eller
lån. Myndigheterna var inte helt nöjda med förvaltningen och administrationen, man önskade en
fast ordning, ett organ som var helt och fullt ansvarigt. Sedan urminnes tid hade man haft en
hamnintressentförening, egentligen av frivillig
natur, vilken omfattade praktiskt taget alla män
i Mölle och Bökebolet. Man betalade tio kronor
om året i medlemsavgift eller gjorde arbete. Föreningens medlemslista tjänade som en slags röstlängd på bystämmorna, främst när det gällde att
fatta beslut i hamnfrågor. Men denna ordning var
inte tillfyllest. Detta framgår av en passus i kronofogden Ekelunds inlaga av den 4 jan. 1907, där
det heter:
"En annan sak har även påvisat nödvändigheten av en genom allmän författning ordnad
sammanhållning bland befolkningen å platsen beträffande samhällets ekonomiska angelägenheter,
t. ex. rörande den med statsbidrag understödda
hamnens underhåll och uttaxering av kostnader
för detsamma, varom skiljaktiga meningar varit
rådande., utan att möjlighet förefunnits att genom
för samhället i sin helhet bindande beslut kunna
reglera frågor som uppstått."
Det kom att bli en av det nya municipalsamhällets första uppgifter att överta ansvaret för ham-
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nen. I municipalnämndens protokoll av den 27
mars 1908 heter det:
" ... att arbetena med Mölle hamns förbättring
och reparation blivit av Kungl. Styrelsen godkända. Med anledning härav hade arbetsdirektionen fullgjort sitt uppdrag och samhället fr.o.m.
den 20 jan. 1908 övertagit ansvaret för hamnen
och dess underhåll, vilket arbetsdirektionen tillkännagav."
Som framgår var tiderna knappa, och det är
möjligt att det skedde någon forcering vid municipalbildningen; det var nära att hamnen kommit
att "hänga i luften".
En pådrivande. kraft vid municipalbildningen
var planerna att bygga en järnväg mellan Höganäs och Mölle. Dessa höll på att ta fast form. Den
första bolagsstämman med järnvägsbolaget hölls
den 24 maj 1908. Ritningarna är klara man beslutar utlysa arbetet på entreprenad. Det första spadtaget tas i november samma år. Det nya samfärdsmedlet anses komma att öka resandeströmmen
till Mölle i hög grad och påverka livet där. Den
30 oktober 1909 provkör man banan och den 1
maj 1910 invigs den.
Bilarna började också komma till synes, och
sommaren 1907 öppnas en av de första busslinjerna i vårt land, mellan Höganäs järnvägsstation
och Mölle. Och följande år utvecklas rörelsen än
mer; ett bolag kallat 'Skånska Arutomobiltrafik
AB bildas för ändamålet och det inköper tre ljus103

gröna, eleganta snabbussar av mörket Delahaye,
försedda med tio sittplatser och sex ståplatser
och framdrivna av 38 hästars motor. Priset är
1'5.000 kr för varje. I tidningsnotiser kan vi följa
deras framfart. Hästar skräms i sken, vagnar
trängs ner i diken och vid något tillfälle rutschar
en av dem baklänges nedför Möllebergsliden och
skadar ett hus. Alltnog den nya trafiken kräver
en strängare ordning och ofta nog närvaro av
polis.
Badorten Mölle står i sitt flor. En turistström
större än någonsin söker sig dit. Det har aldrig
varit så mycket badgäster här som under sommaren 1908 säger tidningarna. Det är ett problem
att skaffa logi åt alla; man tar i anspråk vindar,
kök, garderober, redskapsbodar och lador. iOet beräknas att det bor 3.000 badgäster i Mölle och
omkring 1.000 i Arild. Hotellen i Mölle har 300500 matgäster dagligen. Ibland är det nästan kaos vid logianskaffningen. Det tyska kejsarparets
besök i Arild och Mölle i juli 1907 verkar som en
kraftig puff när det gällde. att göra bygden känd.
En nästan rasande nybyggnadsverksamhet sätter in i Mölle. En uppgift säger att det byggdes
ett 50-tal hus här åren 1908-13. Våren 1907 stod
det sex villor under bygge. De flesta byggdes uppe.
i Bökebolet eller på Backarna, som folket sade.
Johan Persson, byggmästare i Mölle, svarade
vid denna tid för en stor del av byggnationen. Vi
har i vår hand en föm;eckning över de hus han
byggt. Johan Persson var född 186'3 och inflyt104

Byggmästare Johan P ersson (18631947) har byg,gt ett 70-tal hus i M ölleKullen. Flera möllepojkar har hos honom fått Sin första skolning i snickeri
och byggnadsarbete innan de rest tiU
Amerika, där de sedan tack vare sina
kunskaper kunnat hävda sig.
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tade till Mölle 1886. Han lämnade de här uppgifterna strax före sin död. Han dog 1947.
Han började verksamheten genom att bygga
sitt eget hus år 1892. Innan 1900-talet gick in
hade han byggt målare Hjalmar J ohnssons och
Julia Johnssons.
Under år 1902 byggdes Elfvershem, Elsie Thores och Nils Petter Bengtssons.
Under år 1903 färdigställde han villa Dalhem,
Mellanskolan, Anette Perssons och verandan till
Hotell Mölleberg.
År 1904 villa Tufvan, Varmbadhuset, villa Lugnet, Månsbo, Hagalund, Ruffen och en tillbyggnad till Hotell Sjöhem.
År 1905 Lillstugan (von Sydows).
År 1906 blev det Vängården och Petter Fisks
(villa Sjöhem) och 1907 Godthem, Anton Perssons och en tillbyggnad till Bökebolet.
Under år 1908 färdigställdes Bror Karlssons
bageri av honom och 1909 blev det Anders Elfversons och Oscar Petterssons, och 1910 Rothsteins, Villervallan, Procida och villa Backen.
Året 1911 blev det en hel rad: villa Blås bo, Anders Larssons, John Göranssons, Anna Thores
och tre längor hos Anna Andersson (som förut
haft postföringen). Ytterligare på 10-talet byggde Johan Persson Emil Rosenbergs, Nils Krabbes,
villa Ina, Gläntan, Hillerströms och ett åt en
tysk målare sedermera Clausens. Kring 20-talet
tillkom villa Ideborg, Hans Helgassons, Beata
Holmbergs och villa Marga (1924). Villa Marga

106

räknades som ett storbygge. Ägaren hette D :r
Kind, men han försvann i den tyska inflationens
virvlar. Sedan köpte Waldemar Glismann huset.
Och insprängda i den hela byggnadsve.rksamheten utan att närmare kunna tidsplacera dem
byggde han villa Ransvik, Kronholms, Tomtekulla,
Brantebo, Brantehäll, Söderhem, Kullagårdens
hotell, ett hus åt fotograf Lundh, Karl Blomkvists,
Magnus Sandbergs, Molinehem, trädgårdsmästare.
Holger Larssons, Pios, stenhuggare Karl Perssons, Sofia Olssons och kallbadhuset. Vidare har
han gjort tillbyggnader till Turisthotellet och hos
biskop Billing; byggt om Hörnstugan och Rotel
Elfverson, där man fått svampröta i trät, flera
tillbyggnader åt Hotell Mölleberg. Åt Kullabe.rgs
Natur har han byggt flera hus och slutligen tillkommer ett tio-tal i Arild.
Villa Dalhem nere i byn kostade 5.000 kr. Man
uttalade sina önskemål och så ritade Johan Persson själv och byggde det efter anvisningarna. Man
ville i allmänhet ha vindsrum och en frontespis.
Vanligen hade husen fyra rum och kök. Ofta skulle de inredas så att man kunde bo i källaren under sommaren och då hyra ut det övriga av huset.
- Jag byggde ett par varje år, en del år tre,
ända fram till första världskriget, då byggnadsverksamheten i Mölle minskade ner, berättade Johan Persson. Han beräknade antalet hus han byggt
till ett 70-tal.
Tidsuppgifterna är lämnade med en viss reservation för minnesfel. Johan Persson lämnade dem
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på rak hand vid ett samtal i trädgården några år
innan han gick bort. När hans verksamhet drevs
som bäst hade han ett 15-tal anställda. Johan
Persson-husen är lätta att känna igen, de är lugna,
utan krusiduller, praktiska, har harmoniska linjer.
Utom Johan Persson var det flera andra byggmästare i farten med att bygga upp Mölle. Där
var S. B. Lindström, Gustaf Pettersson, Otto Olsson, bröderna Berdin och Hjalmar Högfeldt, Wilborg, vagnmakare Nilsson, Hjalmar Elgström.
Elgström svarade för stationen i Mölle. Mot slutet av municipaltiden har Gösta Andersson och
Anders Wellberg framträtt som byggmästare ...
Mölle var alltså förklarat som municipalsamhälle och dramat spelar vidare.
Till den 20 januari 1908 var invånarna i det
nybildade municipalsamhället kallade till den allra första municipalstämman. Det ska nu väljas
funktionärer, bl. a. ska dess "regering" på sju
aktade medlemmar utses, likaså ordförande i
stämman, medlemmar i hälsovårdsnämnden o.s.v.
Landstingsman Magnus Hansson i Bräcke har av
länsstyrelsen fått det delikata uppdraget att lotsa
det nybildade municipalsamhället i hamn, att dra
igång det. Till en början ,s er det ut som om han
inte skulle lyckas med det. Motståndet är förbittrat. Den första stämman äger rum på Hotell Corfitzon. Magnus Hansson sitter som ordförande.
Ett 60-tal möllebor har infunnit sig. Antagligen
har sammankallandet skett med hjälp av "bjäll108

ran" - ett par pojkar har gått runt i byn och
ringt i bjällran, en gammal skeppsklocka, och
ropat ut sitt budskap till folket.
· Magnus Hansson redogör för Kungl. Maj :ts
beslut och uppdraget att hålla denna första stämma. Det blir nästan kalabalik. Båtskeppare L. P.
Andersson och handlande Aug. Svensson m. fl. yrkar genast på att man inte ska göra några som
helst val, detta eftersom Mölle inte är municipalsamhälle, sammanträdet har inte givit sitt bifall
till den nya samhällsbildningen. Personliga tillmälen förekommer. Magnus Hansson försöker
dämpa oron genom att upplysa om att sammanträdet var anbefallt av K. Maj :t och stod under
lagligt skydd. Han ropade vädjande:
- Pågar, pågar lugna er, det är inte jag som
har bestämt att det ska bli municipalsamhälle !
Inget hjälpte. Det blir ingen ordning. Med ett
bestämt "nej" besvarar man ordförandens förslag
att företa val. Det återstår inget annat för honom
än att böja sig för det kompakta motståndet och
avsluta mötet. Fyra personer utses att justera
dagens protokoll.
Vi har efterforskat detta protokoll, för att se
hur det blev utformat och vilka som blev utsedda
att justera det, men inte lyckats uppdriva det.
Uppgifterna här är hämtade ur tidningsnotiser.
Höganäs Tidning anslår en halv spalt åt det
stormiga municipalmötet och gör några egna kommentarer: "Det är ett enastående förhållande, att
på sätt som nu skett försöka komma undan myn-
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digheternas föreskrifter. Det ska bli intressant
få erfara vad myndigheterna i detta fallet skall
tillgripa för medel mot de gensträviga mölleborna."
Men det är som om gensträvigheten mjuknat.
Ett par dar senare meddelar en liten tidningsnotis,
att flera möllebor (namnen dock inte utsatta) anser det vara bäst för samhället att det konstituerar sig som municipalsamhälle, och att det berodde på tillfälliga förhållanden att de förhöllo
sig passivt vid sammanträdet i måndags då funktionärer skulle väljas.
Myndigheterna kommer igen, Magnus Hansson
får en ny chans. Den 25 februari brakar det åter
löst. Platsen är som förut Hotell Corfitzon. Protokollet därifrån säger: Man hade haft ett sammanträde innan, men folket hade nekat att göra några som helst val. Kronofogde. Arvid Camp hade
givit landstingsman Magnus Hansson en skriftlig
uppmaning att anordna en ny stämma. En stor
del av de närvarande uppträdde nu och motsatte
sig företa något som helst val under förmenande
liksom vid förra sammanträdet att samhället icke
var municipalsamhälle. Det yrkades också på att
valen skulle uppskjutas tills att samhället kan
bli i behov av de anbefallda ordningsföreskrifterna och majoriteten tycktes vara ense om detta .. .
Men Magnus Hansson hade nu en fastare hand
och förklarade bestämt att val måste företagas
och be.gärde förslag på namn. Och han fick det
verkligen. Till ordförande i stämman valdes Mag-
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nus Hansson, som dock reserverade sig därför att
han ej var valbar. Som vice ordförande insattes
Johan Elfverson. Och ordföranden kunde klubba
för följande namn vid valet av municipalnämnd:
Axel Andersson, ordförande, Bernhard Paulsson,
vice ordförande, vidare ledamöterna kapten Johannes Elfverson, skomakarmästare Nils Andersson,
båtskeppare Lars Petter Andersson, handlande Johan Hilarius Johnsson och skomakarmästare F.
Fredriksson. Och till suppleanter: båtskeppare Anders Hanssson, tullstationsföreståndare Björn
Pettersson, sjökapten Ola Nilsson och byggmästare S. B. Lindström.
Hälsovårdsnämnden fick följande utseende: Sjökapten Nils P. Bengtsson, postförare John Andersson, handlande Aug. Svensson med kapten Nils
Krabbe, åkare Gustaf Elfversson och kustroddare
A. Dlickroth som suppleanter. Länsstyrelsen hade
i början av februari förordnat källarmästare Aug.
Johansson till ordningsman och skogvaktare Peter B. Pettersson till ledamot och Bernhard Paulsson till suppleant i hälsovårdsnämnden.
Skollärare C. A. Sylven utsågs till sekreterare.
Därmed var Mölle municipalsamhälles "regering" klar. Vi känner igen flera av namnen från
informationsmötet i maj 1907. Det blev Axel Andersson som kom att få axla den nya kappan och
som förste man fick ta itu med alla de nya administrativa uppgifter som väntade den nya samhällsbildningen. Axel Andersson hade redan gjort
eller höll på att göra andra allmänna samhälls-
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insatser. Bl. a. var han den drivande kraften vid
tillkomsten av Mölle kapell. Han hade varit med i
arbetsdirektionen för hamnen. Han ägde och drev
Hotell Kullaberg, som nybyggts efter Mölles brand
1890 och som i början av år 1907 moderniserades
och påbyggdes en våning. Axel Andersson beredde
sig på att ta emot den växande turistströmmen.
Som man ser var namnet Elfverson väl företrätt i det första presidiet för Mölle municipal.
Johan Elfverson, 1869-1929, ägde och drev Hotel Elfverson i skogsbrynet däruppe på höjden.
Några år senare skulle han bygga till de.t väldiga
annexet. Antagligen hade planerna för tillhygget
redan tagit fast form. Han kom från Kullagården,
där han under sin fader, Gustaf, och sin moder,
Henrietta, fått sin gästvänliga skolning. Johannes Elfverson ägde en stor del av Bökebolet och
svarade för exploateringen av detta område, där
villor och hotell snabbt växte upp med tjusiga
lägen.
Bernhard Paulsson, 1862-1925, som förekommer på ett par poster drev tillsammans med hustrun Ida Hotell Mölleberg. Några år senare skulle
han bygga Storhallen (nu Vita Nova). Han hade
haft sina hotell-läro-år i Kalifornien. August Johansson, som utsetts till ordningsman, var källarmästare. Han arrenderade Rotel Corfitzon - platsen för de stormiga mötena - och i mars 1908
förnyar han arrendet på fem år med en årlig arrendeavgift på 13.400 kronor. Han lämnade Rotel
Corfitzon och Mölle i mars 1917.
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Landstingsman Magnus Hansson, formell ordförande i Mölle municipalsamhälle, dör i november 1909, vilket får till följd att Johan Elfverson,
vald till vice, helt på egen hand får överta ordförandeklubban och ledningen av stämman.
Dyningarna lägger sig inte fast valen är klara.
I maj 1908 samlar sig en grupp möllebor till en
petition, vari man begär municipalsamhällets upphävande. Kommunalstämman i Brunnby, som först
ska ta ställning till den, avslår den utan vidare
spisning.
Och det är oro på stämmorna. De som var med
på denna tid kan ·berätta hur het,s igt det kunde
gå till. Det var si och så med ordningen, man gick
mellan bänkarna, hotade varandra, hojtade och
överröstade ordföranden med sina glåpord. Det
gavs och togs hugg.
Municipalsamhället fungerar

Man kom dock in i lugnare vatten eller åtminstone i tider, där praktiska problem fångade
uppmärksamheten. I protokollböckerna kan vi utläsa vilka frågor och problem som dyker upp, en
del av dem får stor räckvidd, andra är små, men
alla pockar på att lösas. De allra första ärendena
utgörs av, som sig bör, av ordnings- och hälsovårdsfrågor. Nämnden förbjuder utkastande av
avskräde vid hamnen. En särskild "gösselhög" anvisas. Man anvisar bestämda platser på torget för
slaktare och torghandlare, och bestämmer att en
8 -
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viss torgavgift ska tas upp av dem. Ordningsmännen ska tillse att torg och gator blir rengjorda
efter torgdagarna. I följd av att municipalsamhället övertagit ansvaret för hamnen åläggs ägare
av snipor och andra båtar att betala en årlig hamnavgift. Och när det gällde den växande bilismen
beslöts att bilarna bara fick använda huvudgatorna. I november 1908 antas ordningsstadga.
Det är ett långt aktstycke med många paragrafer. Ett par utdrag målar liksom tidsstämningen:
I fjärde paragrafen sägs, att körande eller ridande som vill komma förbi annan framför honom körande eller ridande, håller till höger och
vare den senare därvid pliktig att vika undan till
vänster. Körande eller ridande, som möter annan
körande eller ridande, skall hålla åt vänster. Körande eller ridande åligger, när någon är i vägen
att i tid ropa: Se upp! och i händelse av behov
sakta farten eller stanna. Körande eller ridande
äro skyldiga att vika undan för tågande militärtrupp, liktåg, eller andra processioner samt för
utryckande brandmanskap. Ridande och körande
vare skyldig att sakta farten i gathörn. Häst, som
är förspänd släde eller annat tystgående fordon,
skall vara försedd med ljudande bjällra. Åkande
cyklist vare skyldig att hava lysande lykta med
sig vid mörkrets inbrott. Samma gäller för motorvagn.
I paragraf aderton åläggs alla som hyr åt resande att senast inom tre dagar skriftligen till
municipalstyrelsen anmäla inflyttningen. Man
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måste ange bostadens belägenhet, den resandes
namn, yrke, hemvist samt dagen då han inflyttade.
En synnerligen viktig municipalstämma kallas
mölleborna till i februari 1909. Det är just en
sådan municipalstämma där den nya ordningen
manifesteras. Den 2'3 samlas man och som viktigaste punkt på dagordningen står ärendet om municipalsamhället ska överta hamnen helt och hållet med dess tillgångar och skulder, inkomster och
utgifter, vidare om det ska tas ut någon personlig avgift av invånarna till amortering av hamnens skuld. Man ska också ta ställning till bärgarlagsreglementet. Stämman beslutar att municipalsamhället ska överta hamnen helt och hållet
och vad därtill hör. Ävenså ska det tas ut en personlig avgift på tre kronor av alla, som har fyrktal, till amortering. Det framgår av staten för år
1909 att det rör sig om 235 stycken skattskyldiga
och det beräknas komma in 705 kronor på detta
sätt.
Och när det gäller frågan om bärgarlagen tillsattes en kommitte på sju personer med Ola Nilsson som ordförande att utarbeta ett nytt förslag
till fördelning av bärgarlön. Det dröjer ungefär
två år innan kommitten inkommer med ,s itt förslag, fördelning av bärgarlagspengar förefaller
vara en nog så allvarlig sak. I det nya förslaget
är municipalstämman inkopplad; innan delning
av bärgarpengar får ske skall den lista, varefter
delning tänkts verkställas, föreläggas municipalstämman för att av denna granskas och godkän-
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nas. Till förmän för Mölle bärgarlag utses Ola
Nilsson och Oskar Pyk.
Anders Elfverson har valts till hamnmästare.
I början av år 1909 redovisar han hamnens räkenskaper och av hans siffror framgår att hamnen
har tre lån i Brunnby sparbank på tillsammans
14.867 kr. Fram i slutet av år 1909, då man gör
upp statförslag, ingår hamnens debet och kredit
som en dominerande del i detta. Uppställningen
ter sig som följ er:

Utgi fter:
Ränta och amortering till Mölle
hamn ....... . ...... . .... . 1.400: Hamnmästarens lön . ..... . . 200: Skötsel av hamnfyren . . .... . . 108:Tullstationen .... .. . . . . ... . 126:Lön till polis . ..... .. .... . . . . 400:Underhåll av torg och gator 400:Allmänna brunnarna . . .... . . 200:Oförutsedda utgifter .. . . . .. . 16'5:Summa kronor
Inkomster :
Hamnavgifter . . ..... .. .... . 800:Skatt 3 kr av 235 skattskyldiga 705: Uttaxering av 9 öre pr fyrk
och 16.600 fyrkar .... . .. . 1.494: Summa kronor

för

1.834:-

1.165 : 2.99-9: -

2.999: -

Det framgår av siffrorna
denna Mölle municipalsamhälles första budget att den allmänna
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verksamheten och skyldigheten inte var stor. Det
kommer snart nog att bli annat. Stora frågor
kommer att rullas upp för de ledande i Mölle.
Genom att tidpunkten då Mölle kommer att förses med järnväg för varje dag rycker närmare
aktualiserns polisfrågan. Även den ökande bil trafiken spelar in här och den 27 november 1909
dryftar nämnden denna fråga. Man beslutar föreslå stämman att anställa en helårsanställd polis från och med den 1 april 1910 med en årslön
av 1.200 kr av vilken hälften skulle sökas hos
staten. Stämman yttrar sig i saken. Här vill man
behålla L. P. Andersson, som under tre somrar
utan anmärkning innehaft polisbefattning här,
men man beslutar dock att polistjänsten ska utannonseras och av sökanden skall fordras, att han
är kunnig i att undersöka kött, fläsk och liknande
matvaror och kunna utröna om de innehåller tuberkler, trikiner eller andra för hälsan farliga ämnen. Det blir så, annonsen kommer till synes och
för med sig att det inkommer ansökningar från
tolv män. Flera av dem har polisbefattningar,
någon tillhör militären, någon är vaktmästare,
de övriga har civila yrken. Namnen på dem som
sökte polisjobbet i Mölle hösten 1909 är:
L. P. Andersson, A. B. Unger, C. A. Sjunnesson, Svante Sandvall, Oskar Forsen, G. W. Karlsson, Erik Rosenqvist, Carl J. Larsson, C. G. Krona, S. Johansson, Idoff Paulsson och K. Wallin.
Den 22 januari 1910 sammanträder nämnden,
ansökningshandlingarna ligger på bordet och man
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tar sig en funderare på saken. Och man kommer
till resultatet att för sin del föreslå någon av följande i nämnd ordning att komma i åtanke:
1. A. B. Unger, Höganäs, 2. förste konstapel
Idoff Paulsson, Farhults Björkeröd och 3. L. P.
Andersson, Bökebolet.
En månad senare är A. B. Unger vald, vilket
bekräftas av ett nämndsprotokoll för den 26 februari 1910. Valet gäller för fem år räknat från
den 1 april men lönen är satt till bara 1.000 per
år. Här har tydligen skett en prutning från det
första förslaget. Unger var född 1871 i Tjörröd.
Hade utvandrat till Amerika och bott i Los Angeles. Han återkom 1898 och blev polis i Höganäs,
vilken befattning han hade i sju år.
A. B. Unger träder i tjänst som helårsanställd
polis och något år senare tar han ett initiativ inom rättsvården vilket dock kommer att rinna ut
i sanden. I oktober 1912 inlåmnar han till stämman en skrivelse med begäran att det borde byggas en arrestlokal inom municipalsamhället. Stämman diskuterar saken och synes i stort sett vara
med på hans förslag och remitterar så ärendet
till nämnden för att denna ska göra en utredning
vad det kan kosta. Nämnden låter byggmästare
Johan Persson göra ritningar och kostnadsförslag. Han inkommer med två alternativ: antingen
en mindre byggnad för bara två-tre celler jämte
visiteringsrum eller en större byggnad för såväl
arrestlokal som lokaler för municipalstämmans
hållande mm. Man be.stämmer sig för det första

118

förslaget, som beräknas kosta 1.300 kr. Men sedan händer ingenting. Antagligen faller saken på
de osäkra jord- och tomtförhållandena och den
förs åt sidan när sedan expropriationsstormen
bryter lös. Inte förrän fram på 1930-talet i samband med att brandstationen där bakom kolgården kommer till, löses denna fråga.
Antagligen fick polis Unger en hel del att göra
med anledning av den växande biltrafiken. Den 7
oktober 1919 beslutar nämnden att låta göra skyltar med texten "Sakta farten!" och låta sätta upp
dem på olika platser inom samhället. I ordningsstadgan, som utfärdades i november 1908, hade
vänsterregeln stadfästs. Men vi vill minnas, att
så sent som i början av 1920-talet var det en yrkeschaufför från Mölle som berättade., att då han
mötte två cyklister, som då vanligen körde i bredd,
så räknade han ofta med att de skulle dela på sig
så att han fick köra emellan dem. Vänstertrafiken var inte bergfast.
Ett intressant beslut, som ger en glimt av Mölle
som badort och av badlivet där, fattar municipalnämnden den 24 maj 1913. Man beslutar anslå
300 kronor till uppsnyggning av badplatsen vid
Ransvik. Av detta beslut kan vi utläsa, att Mölle
municipalsamhälle kände ansvar för denna badplats, som var eller höll på att bli så berömd eller kanske beryktad. Strax efter kom det att bli
AB Kulla bergs Natur som skulle överta ansvaret
och tillsynen för densamma. Sommaren 1912 har
lokaltidningarna små rapporter om livet i hög119

sommarens Mölle och det sägs där att det är hundratal,s badande vid Ransvik. Men det framgår
också av skildringarna härifrån, att det än så
länge är något ovanligt att bada så här fritt i
havet.
Man satsar också på slutna bad. Den förste juli
19i12 övertar ett nybildat bolag varmbadhuset.
Styrelsen består av följande: N. Corfitzon, M.
Cronberg, B. Paulsson, Aug. Johansson och J. Ahlbäck. Även Mölle kall badhus är ett aktiebolag
och skomakarmästare Nils Andersson är där ordförande i styrelsen. Här rör det sig om privat initiativ.
En betydelsefull fråga, fast av mindre räckvidd,
för det nybildade municipalsamhället och dess
nämnd var tillsynen och underhållet av de allmänna brunnarna. Det fanns tre, möjligen fyra
allmänna brunnar i Mölle vid tiden för municipalens bildande. En brunn låg vid Petter Fischs
(mellan villa Sjöhem och Miranda), en vid villa
Bokebo och Kristin Perssons, kallad Norre brunn,
en där vägen tar av ned mot hamnen, utanför
Harry Wellbergs, kallad Wilhelms brunn och en
uppe vid skräddare Christenssons. N orre brunn
låg ute i vägen och är nu övertäckt av asfalt;
Kri,s tin Persson har uppkallat sitt hus efter den.
Även en gata har fått namn efter brunnen.
Den 4 november 1911 ger nämnden klara direktiv om hur brunnen virl Petter Fischs ska förbättras. Den ska fördjupas sex-sju alnar, i botten
ska den ,s tensättas med gråsten, sedan med tegel120

sten, den ska indragas så mycket som möjligt vid
öppningen och vara fyra alnar i diameter. Pump
ska insättas. Till översynen anslås 300 kronor.
Man tog också vatten ur Strajd, bäcken som
rinner ned från berget och som förr var vattenrikare och hade friskt vatten. Detta vatten användes till tvätt, och där Strajd mynnar ut i Tångnean höll man till när man sköljde sina plagg.
Någon brunn, som Wilhelms brunn, var känd för
sitt mjuka vatten, som man enkom gick och hämtade när man skulle koka ärter. De två gårdarna
i Mölle by hade en gemensam brunn, den finns
ännu kvar, ligger på sedermera Albin Tönnessons.
Järnvägen Höganäs-Mölle blir också en belastning för skattebetalarna. I statförslagen av år
191'5 och 1916 anslås varje år 2.000 kronor till
järnvägen.
Under året 1916 slutar polis Unger sin tjänst.
Nämnden behandlar den 29 mars detta år en skrivelse från honom, där han uppsäger sin tjänst
till den 1 juli. Man beslutar att ledigförklara polistjänsten och att utannonsera den. Så sker och för
med sig ansökningar från sju män. Nämnden låter
länsman A. Bolin yttra sig över ansökningarna.
Den 27 maj 1916 föreslår nämnden enhälligt Gustaf Larsson från Nybo gård till polisuppsyningsman och stämman följer förslaget. Han flyttar
till Mölle, tillträder sin polisbefattning och åtar
sig extrajobb vid el-verket.
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Expropriationen
Mölle municipalsamhälle hade inte hunnit bli
så värst gammalt förrän det seglade upp en ny,
stor, allvarlig fråga: expropriationen. Vi minns
från vår barndom att det var mycket tal om den.
Det var en allvarlig sak genom att det rörde sig
om så mycket pengar. Expropriationen innebar en
brytning med, en frigörelse från Krapperups överhöghet, den fördes fram av det stigande välståndet i våra bygder och den ökade tillgången på
pengar.
Våren 1912 bryter det löst.
Baronen på Krapperup, Nils Gyllenstierna, låt er vid denna tid utskriva nya kontrakt med sina
arrendatorer i fiskelägena i Kullen och förelägger dem till omedelbar underskrift och godkännande den 24 mars 1912. De gamla ska sägas upp.
När byborna i Mölle, Arild, Nyhamn och Lerhamn närmare granskar de nya kontrakten hajar
de till; arrendesummorna har höjts chockartat.
Enligt de gamla kontrakten har man vanligen betalat 1,13 eller 1,5 öre per kvadratmeter i årligt
arrende.
De nya talar om höjningar till fem, tio, ja i
några fall till tolv öre kvadratmetern. Dessutom
tillkommer de allmänna pålagorna som de om
ydesill, ålavgift, rörelseavgift och fastighetsskatt.
En bestämmelse i kontrakten vållar på sitt sätt
irritation fast den inte är nypåhittad - man får
inte i sina hus hysa främlingar utan jordägarens
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tillåtelse, inhysning skall anmälas inom 24 timmar. Med tanke på den växande turistströmmen
är de.t en besvärlig bestämmelse.
Man vägrar praktiskt taget enhälligt att skriva under. Och nu tillspetsas situationen. Baronen
tar vidare initiativ och låter annonsera i ortstidningarna att han ämnar vidta laga åtgärder om
man tredskas. De laga åtgärderna anses innebära omedelbar uppsägning och därefter utvräkning, fördrivning från sina he.m. Innevånarna i
Kullens fiskelägen hotas med att få lämna sina
hus som man själv byggt, kanske på skuld.
I den vänsterbetonade Öresunds-Posten kan man
i långa, färgade och tendensiösa artiklar och reportage under väldiga rubriker följa händelserna
i Mölle och Arild. Arrendatorerna i såväl Mölle
som Arild sänder in skrivelser till kungen, vari
man klagar över behandlingen och vädjar till
statsmakterna att införa en provisorisk lag om
expropriation grundad på Lindhagens motion vid
inne.varande riksdag. Motionen har nr 212.
I skrivelsen till kungen heter det bl. a.: Det
begärs oskäliga årliga avgälder av oss för markens innehav, statsmakternas snara ingripande
anses nödvändigt för att vi inte skola drivas från
hus och hem och falla fattigvården till last. Vi äro
fullständigt i jordägarens händer, som synes ha i
sin makt att pålägga oss vilka villkor och jordavgälder han behagar. Vi äro i stort behov av
hjälp, ty annars gå vi förlorade gent emot en så123

dan mäktig jordägare. Vi vänta nu att bli uppsagda och utvräkta från våra hem, vi stå maktlösa och skydd finns inte för oss, vi känner baronen, han skyr inga medel, vi ha i färskt minne
från i fjol höstas, då han med myndigheternas
hjälp utvräkte en gammal 70 års änka från bostaden. Det var sorgligt att se huru två polismän
måste bära henne ut ur lägenheten, hon hade bott
där sedan sitt 17 år och fästat sig vid detta hem.
Hon hade bett för sig att få bo kvar, men baronens hjärta bevekade icke därav.
I Mölle, sägs det i skrivelsen, har i de nya kontrakten skett en höjning från 11/z öre till 5, 9, 10,
20, 30 ja mera på kvadratmetern. Några exempel
återges. En handlande får betala 97 kronor för en
liten tomt, en fiskare får höjt från 15 till hundra
kronor, en åkare från 38 till 4125, en fotograf från
40 till 1.200 kr. Och det påtalas att jordägaren
dessutom tar fyra sillar på varje val och fem procent på fångad ål.
Skrivelsen avslutas med en listig passus:
"Vi behöva vårt svenska folk hemma, men förtryck driver dem att emigrera. Vi ha nu ej annat
att göra än avvakta händelsernas gång här på
Mölle."
Skrivelsen är undertecknad av 56 möllebor, sjömän, fiskare, änkor, hantverkare, stenarbetare,
handlande m. fl.
Polis A. Unger från Mölle utses till representant- för kullaborna och reser till Stockholm för
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att uppvakta statsministern. Det sker den 4 maj
1912. Innan han reser avsänder han ett telegram
till Lindhagen. Unger mottas vänligt av Staaff.
Öresunds-Posten upplåter stora utrymmen åt
saken och de stora alarmerande rubrikerna utsäger hur laddad stämningen är. Det heter: Krapperups fideikommiss mot Kullafiskelägenas befolkning. En hel fiskarbefolkning allvarligt hotad i sin existens. Fiskarena går till kungs. Baronen hotar ett 80-tal med bortflyttning och uppsägning.
Och tidningen sänder ut medarbetare som gör
undersökningar. I Arild hade en fiskare fått höjt
från nio till 55 kronor, en annan hade från ursprungliga nio nu fått 90 kr, särskilt hårt drabbades änkor och gamla. Fisket hade gett dåligt
och säsongen kunde ge 50-60 kr. I Mölle är det
samma förhållanden. Baronen tog extra avgifter
av rörelseidkare för att de skulle få bedriva sin
affär. En som sålde läskdrycker skulle betala 60
kr. En åkare, som förut betalat 38 kr, ska nu betala 200 plus 155 för att han drev pensionat och
ytterligare 70 för att han hyrde ut lokal till cigarraffär. Det krävs omedelbar underskrift av de
nya kontrakten trots de nya paragraferna. Genomsnittsinkomsten av turismen låg på 300----'400 kr.
Det var inbyggarnas egen förtjänst att Mölle blivit gouterad som turistplats. Mölleborna ägde
själva husen, målade och snyggade upp dem. Det
nämnes så om arrendatorn av Hotell Elfverson.
Han arrenderar 2.000 kvm och har förut betalat
1
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175 kr i årligt arrende, men skall enligt de nya
kontrakten betala inte mindre än 4.100 kr.
I tidningarna gör baron Nils Gyllenstierna ett
uttalande:
"Arrendet hade varit så billigt. Sen Mölle blivit
badort tjänar mölleborna grova pengar. På tre
månader kan de tjäna så mycket att de inte behöver göra något de övriga nio månaderna på året.
Det är ett par personer som leder rörelsen och
bakom dem står socialisternas agitation. Av de.
79 som fått anmaning att flytta hade ett par skrivit under."
Höganäs Tidning behandlar också fallet, men
lägger en något mjukare ton på fallet. Bekymmerdagar i Kullen, säger en av rubrikerna. Oro
råder inom Mölle och den vanliga ivern att rusta
för ,s ommarsäsongen har dämpats. Framtiden är
oviss. 84 lägenhetsinnehavare i Mölle har uppsagts. Baronen har under måndagen (29 april)
i vittnes närvaro tillställt 'förutvarande' arrendatorer i Mölle skriftliga anmodanden att omedelbart avträda lägenheterna och med sina tillhörigheter därifrån avflytta. Tidningen låter baronen
göra ett förtydligande om den 70-åriga änkan som
blivit vräkt, utburen av två poliser och satt på
en klippa. Det rör sig om fru Henrietta Elfverson
på Kulla, uppgifterna är felaktiga, uppger baronen. Hon fick understöd men spred ut ryktet att
köpet av Kulla 1872 vore olagligt och tillkommet
på bedrägligt vis. Därför hade han beslutat tilltvinga sig process för att få slut på saken.
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Nu ger striden mellan baronen och hans arrendatorer i Kullen eko över hela landet och rikstidningarna kommenterar den. Högertidningarna
står i stort på baronens sida, vänstertidningarna
för arrendatorernas talan. En av de senare säger,
att här har det dykt upp ett jordekonomiskt spörsmål av största vikt, deras ställning som bygga
och bo på ofri grund och kan bli beroende av jordägarens godtycke. Stockholms Dagblad säger att
det inte är tillfredsställande att uppföra dyrbara
byggnader på annans mark och blott ha visshet
vad som ska betalas i jordskyld en viss tid framåt. Dagens Nyheter anser att besittande av marken med full äganderätt är att föredra. Det talas
i ledarrubrikerna om "Lex Mölle.".
Även danska tidningar sysslar med saken. De
lägger en oroande ton på arrendekonflikten och
vill liksom avhålla danskarna att resa till Kullen
till de osäkra förhållandena där.
Den sjunde maj 1912 omtalar tidningarna att
regeringen ingripit i konflikten. I konseljen den
6 maj beslutas att telegrafiskt anmoda landshövdingen i Malmöhus län att undersöka tillståndet
bland Krapperups arrendatorer, eventuellt erbjuda sin medling.
Redan den 7 maj äger ett allmänt möte rum i
Mölle inför kronofogden A. Camp och kronolänsman A. Bolin. Från Mölle är ett 50-tal närvarande,
från Arild 15, Nyhamn fyra och Lerhamn tre.
Mötet varar i två timmar. Det lämnas in två inlagor, en från Ola Pettersson på Kulla och en från
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Johan Elfverson, arrendator av Hotel Elfverson
och ordförande i Mölle municipalsamhälles stämma och nämnd. I sin skrivelse insinuerar Johan
Elfverson om att baronen försökte dra åt sig
hans hotell genom att höja arrendet så att han
inte kunde klara det.
Muntligen framförs flera exempel på baronens
hårda metoder. Man berättar här inför kronofogden om vräkningen av gamla fru Henrietta Elfverson på Kulla. Och en av de närvarande berättar att han arrenderat en -stenhög av baronen för
tolv kronor. Genom trägen möda och stora uppoffringar, efter att ha kört bort hundratals lass
sten hade han gjort en trädgård där men i gengäld fått arrendet höjt till 76 kr.
Det fastslås att höjningen hade varit från 1,3
öre till fem eller tio öre, i något fall till tolv öre.
Det påtalas också att man enligt kontraktet inte
får hysa främlingar utan måste anmäla dem inom 24 timmar till baronen. Mötet utmynnar i en
önskan om att få inlösa tomterna.
Redan följande dag är kronofogden klar med
protokollet från mötet och sin bedömning av läget. Han anser, att arrendena inte är för höga
utan skäliga. Han motiverar sin åsikt med att
genom järnvägen och den regelbundna båtförbindelsen med Köpenhamn har fastighetsvärdet ökat
i hög grad. Turismen ger god extraförtjänst. Befolkningen befinner sig i god ekonomisk ställning.
Och när sedan landshövdingen utarbetar sin förklaring till regeringen tar han med ytterligare
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uppgifter - främst från baronen - och allmänna kommentarer. Mölle kan inte längre räknas
som fiskeläge utan har utvecklat sig till en mondän badort. Bara ett fåtal har fisket som huvudnäring. Jordägaren har delat arrendet i grundavgift och tilläggsavgifter, de senare tas ut där det
idkas rörelse. Förut tog baronen in 2. 306 kronor i
årligt arrende, enligt de nya kontrakten blir summan 12.183 kr.
1

Resultatet av landshövdingens aktion blir att de
nya arrendeavgifterna kvarstår oförändrade dock
med smärre justeringar i kontrakten. Och de ska
underskrivas senast den 17 maj. Krapperups advokat E. Starfelt gör ett uttalande, där han framhåller, att fattiga har fått reducering.
Vid den slutgiltiga behandlingen av kontrakten görs det särskilda villkor för Johan Elfverson. Han ska betala 6.000 kr i arrende men får
samtidigt ett större område å vilket han får ratt
att bygga för 28.000 kr. Kan han inte klara det
må byggnaderna efter värdering övergå till markägaren.
Medan kronofogden och landshövdingen arbetade med mötesprotokollet och inlagan och förklaringen till regeringen, behandlade riksdagen
saken. Onsdagen den 8 maj 1912 tar vårt parlament ställning till Lindhagens motion (nr 212)
om en expropriationslag, som skulle ge arrendatorer, som bor på ofri grund i egna hus, laglig
rätt att friköpa sin tomt.
9 -

Mö ll e-Kull en
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Första kammaren, som sammanträdde kl elva,
var först med ärendet. Utskottet hade tillstyrkt,
men det hade gjorts reservationer. Det är intre.ssant att nu slå upp riksdagsprotokollen och läsa
vad som skedde. Det var åtta talare i första kammaren. Den förste var af Ekenstam. Han säger
att motionären försökt sätta lite kött på de magra benen, han framburit, genom att åberopa förhållanden från Mölle och Arild där nere vid Kullaberg. Så berättar han, att han haft tillfälle att
vistas där några veckor och härunder talat med
befolkningen och fått intrycket att de hade en
liberal husbonde. Det är hotell, värdshus, handlande och fotografer, som under åtskilliga år tjänat stora pengar där. Han omnämner också de
skrivelser - bl. a. från Ola Pettersson och Johan
Elfverson - som sänts till kungen. Även vräkningen av fru Elfverson nämner han.
Så yttrar sig Trygger och framhåller att har
bara baronen följt lagen så är det inget att göra.
Utom dessa två begär följande ordet: Klefbeck,
Steffen, Stärner, Geselius, Wallenberg och Hellberg. Det blir omröstning och den utfaller så
att 91 röstar emot 52 för.
Andra kammaren tar upp ärendet kl. 19 den
8 maj 1912. Åtminstone tolv talare är i elden.
Först av dem Lindhagen, som direkt åberopar
förhållandena i Kullen. Han uppger, att i Mölle
har 79 familjer blivit uppsagda till omedelbar avflyttning. Och han drar ironiskt fram en passus
i fideikommiss-brevet: "Fideikommissarien skall
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vara som en fader för sina barn och som en kristen mot sin nästa."
Widen meddelar, att utskottet under sin behandling av motionen fick kännedom om de tillspetsade förhållandena därnere i Mölle. Andra
talare berör också händelserna i Mölle. Någon
menar att man bör taga intryck av dem. Eranting yttrar sig också, han tillstyrker förslaget om
expropriationslag, men nämner inget om Mölle.
Någon menar att man inte ska stifta lag under
intryck av händelserna i Kullen.
Frågan faller, eller kan sägas bli vilande.
Mölleborna får falla till föga. Ännu den 15 och
16 maj tvekar en del med underskrivandet, men
den 17 maj har alla krupit till korset; arrendekonflikten på Mölle är bilagd.
En av de sista dagarna i augusti 1912 kommer
Lindhagen på besök i Mölle och anordnar där ett
allmänt informationsmöte med arrendatorerna under Krapperup. Man anser att arrendena är orättvisa, de höjda inkomsterna beror på fastighetsägarnas egna åtgärder om hus etc. Vidare anser
man att arrendetiden, tio år, är för kort och yrkar
på inlösen av tomterna.
Livet i Mölle synes åter ha kommit in i normala banor. Det blir en utmärkt turistsäsong med
stort tillopp av resande. Vid Ransvik badar man
i hundratal. Passagerarångaren Helsingborg gör
sitt första besök i Mölle och går sedan i regelbunden trafik mellan Köpenhamn och denna kullabadort. Fram på hösten berättar tidningarna att
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det är livlig byggnadsverksamhet i Mölle. A. Unger och konsul Cronsiö har byggt hus och Hotel
Elfverson håller på att få sitt väldiga annex.
Expropriationsfrågan är emellertid inte avskriven. Den 12 maj 1917 utfärdas lag om expropriation, och nu börjar det åter röra sig bland invånarna i Mölle municipalsamhälle. Den 21 januari
1918 diskuterar nämnden det nya läget på expropriationsfronten och man beslutar låta kalla till
extra municipalstämma för yttrande. Stämman
äger rum och den utser en expropriationskommitte på fyra personer, som ska föra frågan vidare.

Passagerarbåten H elsingb org på ingående till Mölle.
D etta fartyg byggdes främst för traden Köp enhamnM ölle. D et sjösattes år 1912, mätte 669 bruttoton, kunde ta 950 passagerare och kostade 430.000 kr. A. H.
Hultberg var befälhavare och H elsingborg gjorde sin
första resa på Mölle den 25 juli 191 2.
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Kommitten inkommer med förslag, vari den ställer sig positiv till expropriationen. Nämnden följer utredningsmännens förslag och tillstyrker enhälligt expropriation av det bebyggda området,
den 4 december 1919.
Och nu avancerar frågan stadigt och ganska
raskt vidare.
Municipalstämman i mars 1921 anslår 3.000 kr
till expropriationens genomförande och ytterligare 3.000 till uppmätning och kartläggning av
det aktuella området. Till värderingsman utser
man ingenjör Conrad Lundberg, som är ombud
för den kommunala kartbyrån, och till kartläggare engageras L. Engzell och Fredrik Ljungberg. De har kartan färdig i september 192,1 . Expropriationskommitten har därmed fullgjort sitt
uppdrag och träder tillbaka. Den bestod av Gustaf
Pettersson, Anshelm Andersson, Johan Elfverson
och kapten A. Bengtsson.
Vid månadsskiftet nov-dec 192:1 ingår man
till Kungl. Maj :t om att få expropriera. Motiveringen är att en stor del av tomtmarken i Mölle
municipalsamhälle. är belägen på ofri grund och
detta hindrar i hög grad samhällets utveckling.
Regeringen har hand om ärendet när man går
in i året 1912,2. Det händer ingenting förrän fram
på hösten. Den 13 september meddelar tidningarna att JK tillstyrkt Mölles begäran om expr. Och
den 11 oktober 1922 meddelas under stora rubriker och i stora artiklar att Kungl. Maj :t bifallit
Mölles anhållan om expr. Man ska följa den karta
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som Ludvig Engzell gjort upp. En extra municipalstämma i november 1922 med invånarna i
Mölle ger municipalnämnden i uppdrag att fortsätta med expropriationsfrågan. Nämnden fick
fullmakt att själv avgöra mindre ärenden. I början av januari 1923 tar nämnden ut expropriationsstämning vid Luggude häradsrätt. Målet beräknas komma före den 12 februari. I början av
juni tillsätts en expropriationsnämnd bestående
av, från kärandesidan, alltså Mölle, advokat Gustaf Wilhelmsson, stadsingenjören E. Ewald, båda
i Hälsingborg, och från svarandesidan godsägare
J. Wessner, Åkarp och konsul Robert Ljunggren,
Hälsingborg. Häradsrätten tillsätter dessutom
landstingsman N. P. Jönsson, Mörarp och riksdagsman M. Holmström, Billesholm.
Som motparter mot Mölle municipalsamhälle
står i första hand Krapperups fideikommiss, ytterligare AB Kullabergs Natur, Johannes Elfverson och P. P. Lundh. Advokat Wilhelmsson för
Mölles talan.
Det första praktiska resultatet visar sig den 3
juli 1923. Då bifaller en extra municipalstämma
expr.-nämndens förslag att inlösa Krapperup tillhörig gatumark för 1.200 kr tunnlandet. Och snart
nog vi,s ar sig nya yttringar av arbetet inom expropriationsfrågan. Den 2 oktober 192·3 är målet
före vid Luggude häradsrätt. Enligt tidningsreferaten sätter man genomsnittspriset till tre kronor
kvadratmetern. Det ska bli utslag den 29 oktober.
Och detta kommer punktligt. Det är kronan på
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verket, en laglig bekräftelse på att man äntligen
står på egen grund efter mer än elva års oro och
osäkerhet. Hela expropriationssumman slutar på
268.1380 kronor. Och denna huvudsumma fördelar
sig så att på Krapperups del kommer 251.070 kr,
på Johannes Elfverson 9.620, på AB Kullabergs
Natur 3.852 kr och slutligen på P. P. Lundh 3.840
kr. Hela det exproprierade området mäter 12 har,
38 ar och '27 kvm och det ger ett genomsnittspris av två kronor kvadratmetern. Siffran innebär en sänkning från de först föreslagna tre kronorna.
Nu följer, den 7 december 1923, en synnerlig
viktig municipalstämma; man ska ta ställning till
finansieringsproblemen. Utgiftsposterna läggs
fram: lösen för kartor och gatumark kostar 14.000
kr, advokat Wilhelmsson fordrar 700 kr i arvode.
Hela expropriationskostnaden beräknas uppgå till
270.000 kr. Och så kommer man till problemets
kärna, att driva upp pengarna. Nämnden tänker
sig att ta upp ett lån på 1150.000 kr och fylla ut
resten med medel som fastighetsägarna genast
kan ställa till förfogande. Det beslutas så, dock
först efter votering, vid vilken 103 röstar för och
19 emot. Att döma av röstningssiffrorna har det
varit en väl besökt stämma.
Under året 1924 avslutas äntligen expropriationen. Stämman i mars beslutar sälja tomtmarken till fastighetsägarna för det pris rätten bestämt, plus tre procent i tillägg utgörande samhällets expropriationskostnader. Kamrer A. W.
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Lindström får fullmakt att låta utskriva kontrakten och att sedan underteckna dem. Hans namn
återfinns också på alla dessa viktiga aktstycken,
som betygar att man står på egen mark.
Men det visar sig att alla inte kan eller vill betala. Stämman i juni 1924 tar ställning till dem
och beslutar, att de som ej inlöser sina tomter
kommer att bli arrendatorer under Mölle municipalsamhälle och betala arrendeavgifter. Det ska
skrivas särskilda kontrakt för dem. Och är inte
tomterna betalda till den 14 mars 1926 ska de
tillfalla samhället. Det ska dock göras jämkning
när det gäller mindre bemedlade.
Värderingsmännen låter höra av sig, de är inte
helt nöjda utan häradsrätten får höja deras arvoden. L. Isander, Malmö får 1.150, medan S.
Ewald, Johan Wessner och N. P . Jönsson får vardera 770 kr.
Med hänsyn till läget prissattes tomterna olika.
Sålunda fick exempelvis Bror Karlsson, innehavare av bageriet på Mölleläge nr 19, betala 3: 50
för sin 845 kvadratmeter stora tomt belägen i
Mölles centrum. Sjökapten August Pyk på nr 64
fick betala tre kronor.
När det gällde prissättningen på tomterna gjorde expropriationsnämnden följande uttalande, ersättningen till markägaren bör utgöra just så
mycket att hans förmögenhet efter expropriationen är densamma, som den skulle ha varit om
någon expr. ej ägt rum.
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På sätt och vis inträffade expropriationens slutredovisning och likvidering vid en olycklig tidpunkt; den kom mitt i krisen efter första världskriget, en våg av konkurser och betalningsinställelser svepte över bygden. Men å andra sidan
kanske depressionen medverkade till att meterpriset sattes lågt. Och det är rimligt att tänka sig
att sjöfolket i Mölle med krigsårens höga krigsriskersättningar bakom sig hade lagt upp kapitalreserver.
Och vi vågar på egen hand göra den reflektionen, att oron ute i världen med störtade troner och blodiga revolutioner underlättade expropriationen i Kullen. Stämningen i landet var mycket laddad vid tiden för författningsreformen
1917-18. Om strömningarna från vänsterkanten
fått överhand hade det kunnat bli våldsamma ändringar i ägoförhållandena av jord och kapital. Nu
blev det en mjuk övergång.
Och man torde också kunna säga att expropriatlonsproblemet löstes smidigt tack vare municipalorganisationen.

Mölle El-verk

Mölle elektricitetsbolag bildades den 18 mars
1916. Bildandet är referat i H'D den 21 mars. Och
det framgår att detta hände vid ett möte på Hotel Corfitzon. John Olsson på Balderup satt som
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ordförande och han valdes också till ordförande
för den styrelse som tillsattes. övriga medlemmar i styrelsen för det alldeles nya bolaget blev:
J. A. Ahlbeck, Ernst Corfitzon, M. Cronberg,
J. Lilienbe.rg, N. P. Bolin och Martin Johansson.
Man bestämde att aktiekapitalet skulle vara 6.000
kr fördelat på aktier om hundra kronor stycket.
Vi fäster oss vid det låga aktiekapitalet. Med detta skulle man inte komma långt om man ämnade
elektrifiera Mölle. Men så lade man till en viktig
paragraf i stiftelseurkunden; Mölle muncipalsamhälle ska äga rätt att inlösa bolagets egendom
till självkostnadspris, hette det.
Och så blir det också. Redan den 2 4 mars 1916
beslutar municipalstämman att överta el-bolagets tillgångar och den 28 april 1916 begär nämnden att få hand om alla handlingar och kontrakt,
som det elektriska bolaget redan hunnit skaffa,
för att föra frågan framåt för fortsättande av inläggandet av elektriska ledningar i Mölle.
I fortsättningen kommer el-frågan att orsaka
många och långa paragrafer i nämndens protokoll; det är en helt ny, stor och viktig fråga man
ställs inför, det är en konstruktiv sak, samtidigt
ett farligt ämne att handskas med. Man måste utverka tillstånd av markägarna att få dra fram
ledningar över deras mark. På sina håll möter
detta motstånd och i något fall måste man gå
omvägar, vilket drar med sig fördyringar och förseningar. Man måste tänka på att impregnera
stolparna så att de håller längre. Först och sist
1
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gäller det att skaka fram kapital till de omfattande investeringarna.
Nämnden utbjuder arbetet på entreprenad och
vid sammanträde den 31 juli 1916 tar man anbuden i övervägande och bestämmer sig för det från
Nya Förenade Elektriska AB, vilket slutar på
18.630 kr. Man gör några justeringar; drar in
några gatulampor och några ledningar. Man bestämmer sig för 34 gatulampor och enas slutligen om summan 17.500 kronor, som ska betalas i
tre perioder: en när kontraktet underskrivs, en
då materialen anlänt och sista tredjedelen då anläggningen är färdig, avsynad och godkänd. Transformatorhuset ska vara färdigt och stolparna uppsatta till den 15 oktober 1916. Så till kapitalförsörjningen, ett lån på 10.000 kr skall tas upp till
första utbetalningen. Nämndens ledamöter går i
borgen för kontraktets fullgörande.
Man formar ut regler och skyldigheter för elverket vid indragning av serviceledningar till
abonnenterna. Priset för försåld elektrisk ström
sätts till 40 öre KWH. När municipalstaten görs
upp i slutet av året 191•6 dominerar nästan elverkets poster. Däri tänker man sig anslå 1.000 kr
till gatubelysning, lika mycket till själva arbetet
och vidare ränta och amortering på 25.000 kr, vilken summa man anser sig nödsakad att behöva
låna upp. Och förflyttar vi oss fram i tiden ett
ögonblick, till i mars 1917, då får Mölle tillstånd
att på 30 år låna 30.000 kr till anläggningskostnader för sitt el-verk. Skatten i 1916 års statför139

slag sätts till två kronor - den näst högsta Mölle
haft. Staten balanserar nu på 9.203 kr.
Den 16 mars 1917 får man koncession. Denna
är utskriven på Gustaf Pettersson m. fl. Och här
möter oss ett nytt namn i Mölles municipala historia. Byggmästare Gustaf Pettersson inträder
i nämnden redan den 1/1 1914 och blir där vice
ordförande. Den 1/1 191'6 blir han ordförande och
kvarstår som sådan flera årtionden framöver. På
decemberstämman 1917 anställer man Gustaf Pettersson som skötare av Mölle El-verk för en årslön av 500 kr. Den 19 februari 1918 bekräftar
nämnden beslutet i sitt protokoll och insätter honom som montör vid elverket. Längre fram sänks
hans arvode till 250 kronor, kanske beroende på
att det administrativa arbetet delas upp på två.
Polis Gustaf Larsson insätts som sekreterare,
kassör och uppbördsman.
De elektriska planerna visar sig bli en klar
framgång. Det blir nästan rusning efter att få bli
inkopplad i ledningssystemet. Men kriget lägger
en viss sordin på arbetet. Installatören blir hindrad av försenad leverans av mätare. Det blir också brist på koppar, denna viktiga krigsmetall. I
mars 1917 formar man ut kontrakten, som ska
gälla mellan Mölle el-verk och dess abonnenter.
Den nämnd, som vid denna tid brottades med
den nya elektriska tiden, bestod av, förutom av
Gustaf Pettersson, som var ordförande, av Johannes Ahlbeck, Anders Rifve, Anshelm Andersson,
Martin Johansson och A. W. Lindström. Det sjun-
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de namnet är vi osäkra på, det kan ha varit Carl
Ny eller Carl Blomkvist.
De lyckas ro den elektriska frågan i land. De
som var med på den tiden kan levande berätta
om med vilken spänning och förundran man följde elektrikernas arbete. Hur skulle de.t kunna
komma ljus genom de där ledningarna? Man var
också rädd för stolparna med högspänningsledningarna, de hade en röd ring målad i manshöjd.
De tordes man inte gå för nära. Man gick också i
skräck för karbidlamporna, de litade man inte
riktigt på, de kunde explodera, de var livsfarliga.
Med både spänning och förväntan såg man fram
emot den dag, då resultatet av elektrikernas arbete skulle visa sig.
Elektrikerna började montera in trådar och lampor i husen strax efter nyår 1917, men det tog sin
tid innan strömmen kunde släppas på. Och sagodrömmen blev verklighet! Till midsommar 1917
kan de första elektriska lamporna tändas i Mölle.
Rotel Elfverson tillhör de lyckligt utvalda som
fick vara först med denna belysning. Och i september 1917 tändes gatubelysningen, det var en
fantastisk händelse! Sedan tidernas begynnelse
hade gatorna i Mölle legat i mörker, tillhåll för
allsköns otyg. Nu låg de i strålande ljus! Det blev
på modet att gå ut och flanera, utan att ha något
bestämt mål för sig. Pojkarna roade sig med att
sticka fingrarna i trasiga strömbrytare och kontakter för att erfara den egendomliga sensationen att få elektrisk ström g enom sig. Det var 127
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volts spänning och den var inte direkt livsfarlig.
Nedskrivaren av detta erinrar sig ett födelsekalas
hos Carl Nys, där pojkarna roade sig med denna
lek. En pojke skulle göra det riktigt bra och använde sig av en säkerhetsnål. Följden blev att huset lades i mörker - "proppen i mätaren small"
som det hette.
Den 4 december 1917 godkände nämnden en
räkning från Södra Sveriges Ångpanneförening
för slutbesiktning av den elektriska anläggningen
jämte föreskrifter för densamma. Och då statförslaget görs upp i slutet av år 1918 upptas en
helt ny post bland inkomsterna: inkomst av försåld elektrisk ström 5.212 kronor.
Vid stämman den 21 december 1921 omväljs
Gustaf Pettersson till skötare och polisman Gustaf Larsson till sekreterare i Mölle el-verk. Båda.
tillerkänns en årslön av 250 kronor.
Gustaf Pettersson lämnar montörbefattningen
med 1'927 års utgång, och han efterträds av 0.
W. öhlin, som bland tio sökande får tjänsten med
en årslön av 1.500 kr. Han står kvar bara ett år
och efterträds i sin tur av Helge Lindberg från
Örkelljunga, vilken får samma lönevillkor. Han
tillträder sin befattning 1/1 1929.
Gustaf Petterssons avgång var tydligen föranledd av Bror Zäther-olyckan. Under el-arbete vid
lokstallarna i Mölle. dödas den 8 september 1927
SJ-mannen Bror Zäther, genom att strömmen
släpps på. Det blir rättssak. Gustaf Pettersson förklaras av tinget att inte ha iakttagit nödig försik-
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tighet och dömes till böter och att ge ut livräntor åt fru Zäther och hennes barn. Ansvaret faller vidare på Mölle el-verk. SJ inlämnar till municipalstämman en skrivelse, vari man kräver att
få ut de belopp man lagt ut för de efterlevande.
Vid stämman den 30 okt. 1928 - besökt av 300
deltagare och pågående i fyra timmar - avböjer
man att ta befattning med skrivelsen. Men SJ
kommer igen, tar ut stämning på Mölle municipalsamhälle, det blir process och denna går genom
alla rättsinstanser och slutar med att Mölle måste
böja sig. Luggude häradsrätt avkunnar dom den
10 juni 1929, hovrätten den 113 dec 1929 och den
6 sept. 1932 fastställer Högsta domstolen underrätternas dom. Mölle förpliktigas att utge de belopp som enligt riksförsäkringsanstaltens beslut
kommer att utgivas.
Aren framöver belastas också elverket med livräntorna åt familjen.
Vid stämman i slutet av dec 19'29, där man tog
ställning till domslutet yrkade Nils J. Pyk på att
man skulle gå vidare till Högsta domstolen "detta
med hänsyn till de efterkommande i Mölle, som
då inte skulle kunna säga, att vi inte gjort vad
vi kunnat i denna sak."
Vid samma stämma väljer man en särskild styrelse för Mölle elverk och i denna ingår: Emil
Johnsson, Nils Larsson, fanj. J. Svensson, Erik
Jönsson och A. W. Lindström.
Bortsett från olyckan vid lokstallarna har Mölle el-verk fungerat bra och det har tjänat som en

143

utmärkt municipal mjölkko. Vackra belopp har
genom det tillförts municipalkassan. Motiveringen har varit enkel och klar: ägarna till de många
sommarvillorna be.talar inte någon nämnvärd
kommunal- och municipalskatt men tvingas via
el-verket att hjälpa till med att finansiera samhällets skötsel.
Man frågar sig varför el-frågan togs upp och
kunde genomföras så elegant och utan motstånd
just åren 1916-17. Det var tydligen kriget som
spelade in här, fotogenen försvann och karbidlamporna var farliga. I städerna hade man elektrifierat och där fungerade det bra. I Höganäs
exempelvis tändes den första elektriska lampan
den 24 augusti 1898 och undan för undan fick
man ljus där med början på övre. Det är rimligt
att mölleborna ville ta efter.

ögonvittnen i Mölle municipalsamhälle
Otaliga är de som skildrat sina intryck från
Mölle. Vi ska här ta fram ett par.
Redaktören för Königsberger Zeitung, Georg
Muller, reser i Sverige år 1909. Härunder fäster
han sig särskilt vid Kullen och säger bl. a.:
Mölle ligger alldeles innanför Kullens bergiga
udde, som på ena sidan sköljes av Sundets böljor
och på den andra av Skälderviken. Dess innersta
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behag ligger icke blott däri att herrar och damer här ogenerat bada tillsammans, utan framför allt i vad det bjuder av naturskönhet.
En gång en liten oansenlig fiskeby är Mölle nu
en vacker framåtsträvande badort, en eftersökt
sommarplats, enkel och naturlig, där man slipper
att vid skogsstigen eller klippytorna läsa reklamer
för margarin och munvatten. Promenaderna är
talrika och blir aldrig tråkiga.
En färd med roddbåt runt Kullen är mycket intressant och angenäm. I nästan obegränsad omväxling visar sig den söndersplittrade klippstranden. Har man lyckan att få med sig en fiskare,

Bergkvistska huset, där skomakarmästare Bergkvist
hade sin ver kstad, inköptes för rivning av Mölle i nav .
1927. P riset för själva huset var 100 kr. och för tomten, som sedan lades ut till bilparkering, två kr. kvm.
10 -

Möl!e-Kullen
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som kan rådbråka tyska, blir färden än mer intressant, ty varje klippa och grotta har namn syftande på Kullamannen, Kullens skyddsande.
Härliga är vid vackert väder aftnarna i Mölle.
Den som en stilla sommarkväll suttit på Rotel Elfversons veranda eller terrassen nedanför skall aldrig glömma utsikten därifrån. Under sig har han
Mölles nätta fiskarstugor, nedanför ligger Sundet, ständigt befaret av ångbåtar och seglare. På
dess andra sida lysa fyrarna på den danska kusten. Mot norr sträcker sig bergets mörka kam
från vars spets Sveriges starkaste fyr kastar sitt
sken över havet. Gjuter så månen sitt bleka ljus
över landskapet, då kan man alls icke lämna sin
plats utan skulle vilja tillbringa hela natten där.
En andaktsstämning låg ofta sådana kvällar över
gästernas skara och deras glada skratt och prat
förstummades plötsligt när de trädde ut från hotellets matsal och framför sig såg denna landskapets tjusande bild. Blott i viskningar fördes då
samtalen vidare för att icke störa omgivningen.
Man badar i det fria och därför bjuder den växlande klippkusten utmärkta badplatser. Förhållandena är nästan paradisiska, män och kvinnor,
unga och gamla bada här ogenerat tillsammans.
Efter badet ligger man, herrarna i sina korta badbyxor och soltorkar på klipporna. För den tyske
turisten syns dessa förhållanden i början helt
främmande. Var skulle det vid en tysk badort vara möjligt? Sålunda är Mölle verkligen ett litet
paradis. Den som anser kurkonserter, teatrar, spel-
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salar nödvändiga bör inte resa till Mölle.. Han
skulle nog tråka ut sig.
En högsommardag år 1921, alltså tolv år senare, besöker signaturen Gwen (Else Kleen) Mölle och skildrar livligt sina intryck härifrån i Stockholms-Tidningen. Hon skriver bl. a.
"Bebyggelsen är så ful att redan det första intrycket blir ett av sammanhangslöshet. Ett organiskt gytter av skifferbelagda och frontespisförsedda hus, över vilka inte ens den skånska renligheten kan förläna e.tt försonande skimmer. Stora
vägen är kantad av hotell med många verandor
och många skyltar med anslag om att här kunna
hästar bindas, människor mättas och bilar förhyras. Omväxlingen består mest av vykortsaffärer
däremellan.
Hon är förbluffad över damerna i sina kulörta
sidenklänningar, och billiga spetsar med svarta
sammetsskor på vita strumpor med slöjor och
band och esprit och med långa alpstavar i händerna. Hon undrar om det är landsmän till henne.
Det finns något, fortsätter hon, som med god
vilja kan kallas en vik, Ransvik, stor som en vanlig restaurangmatsal, Operakällaren t. ex. Man
kommer dit med båt eller till fots genom en ravin.
Ovanför ligger en höjd och från denna såg jag
ner på något som var bland det fulaste jag sett
i mitt liv. Flera hundra herrar och damer som
promenerar eller ligger i vattnet i alla former
mellan naket och klädd. En herre i hängslen och
en dam i korsett är ledsamma påminnelser om vår
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dödlighet. Tänk er 200 damer i korsett, och lika
många herrar i hängslen i färd med att knäppa
de knappar som skall knäppas för att bli klädd.
Och tänk er härtill 400 andra så gott som nakna
som låta solen steka sig. Medge att man kan bli
rädd för mindre!
Jag tror inte att man någon annanstans skulle
finna sig i något sådant. Man klär sig inte gemensamt, i Mölle. gör man sin toalett på gatan. Det
är ledsamt att Mölle ligger på Kullen och att där
utvecklats ett badliv som icke har sin motsvarighet vare sig vid någon annan svensk badort eller
i svensk kynne ...
Det blir några dar senare ett inlägg emot av
signaturen "Kullakamrern" ( antagligen A. W.
Lindström), som gör en del förtydliganden, bl. a.
framhåller han att det finns badhytter. Det blir
så ett nytt inlägg av signaturen Gwen, som står
vid sina utsagor.
På andra håll i såväl ortstidningar som i rikstidningar och böcker fortsätter debatten om badlivet i Mölle en stor del av 1920-talet. Debatten
skulle kunna fylla ett eget kapitel och vore värd
det.

Ideella föreningar i Mölle
Inom Mölle municipalsamhälle har en rad ideella sammanslutningar verkat. De har varit fristående från det municipala, men i flera fall klart
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stödjande municipalförvaltningen i dess strävan
att öka möllebornas och sommargästernas trivsel
och trevnad.
,Där var "Mölle vänner", som bildades den 9
juli 1956 med Frank Elfverson som ordförande.
Den hade låg årsavgift och vann stor anslutning
och hann göra en hel del positiva saker, som att
anskaffa bänkar, sätta upp vägvisare på vägarna
mot Håkull, ta hand om och bekosta midsommarfirandet, ordna vimpel till hamnflaggstången mm,
innan den fram på året 1959 tynade bort.
Där är Fågelviksklubben, som bildades den 14
september 1955 vid en sammankomst med 16 damer, som bakom sig hade. ytterligare nio, vilka
alla förklarat sig villiga att medverka i föreningen. Man beslöt bilda "Föreningen Fågelviksklubben". Stadgar antogs. Majken Lindelöw utsågs till
ordförande. Den nya föreningen inriktade sig helt
på att förbättra och hålla i stånd badplatsen vid
Fågelviken. Det kom att bli en lång rad praktiska
uppgifter, som man tog itu med.
Man höll badhytterna i stånd, likaså bryggorna,
lät städa inne i Målarens kås, höll undan tången
där, höll efter hundägare som ville släppa ut sina
djur i badvattnet, lät köra dit sand, höH ,s andlådan i ordning, lät sätta upp gungor, bänkar, anskaffade vilstolar, svarade för flaggningen och
såg till att det städades i badhytter och toaletter
och att de målades. En del kostnader svarade municipalen för en del föreningen . Ditkörningen av
sand exempelvis bekostade föreningen, en utgift
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på 400 kronor. Fågelviksklubben var i funktion
då municipalsamhället upplöstes.
Bland de ideella föreningarna har Mölle kvinnoförening gjort den kraftigaste insatsen. Den bildades den 26 april 1956, som en protest mot municipalfullmäktiges beslut några dagar tidigare att
stänga, nedlägga och eventuellt sälja varmbadhuset. Ingeborg Ny-Höber tog initiativ till en sammankomst, där man skulle diskutera "Finns det
intresse för en kvinnoförening?"
Hon utsågs till ordförande. Föreningen bildades, man rev upp beslutet, satte igång insamlingar, lotterier mm och åtog sig renoveringsarbe.te
inom det omstridda varmbadhuset. Fram till sommaren 1963 har omkring 20.000 kronor kontant
tillförts det, vartill kommer frivilligt oavlönat arbete. Nytt tak har tillkommit där, inredningen har
moderniserats och pengar till själva driften, årligen ett eller tvåtusen kronor, har tillskjutits av
kvinnoföreningen.
Efterhand har Mölle kvinnoförening vidgat sitt
arbetsschema och mölledamerna har åstadkommit belysning på hamnen, bekostat uppsnyggning
vid Tångnean och Kåserna, vidare bidragit till
hamnhuset, lekplatsen, idrotten i Mölle och ordnat med att Karl XII :s skansar ställts i ordning.
Fram till år 196'3 har omkring 35.000 kronor tack
vare kvinnoföreningen tillförts olika samhällsnyttiga inrättningar inom Mölle.
Föreningen har 130 medlemmar som betalar
en årsavgift av två kronor om året. På sistone
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har man tagit upp samarbete med lokalavdelningen
för Rädda Barnen, som också visat stor aktivitet
och noterat utmärkta resultat.
När det gäller idrotten och ungdomens fysiska
fostran under municipaltiden är Pelle ,Svensson
och Mölle AIK de stora namnen. Det stod glans
kring dem. Stora rubriker i tidningarna, långa ref erat med kommentarer förde fram möllepojkarnas idrottande i rampljuset. Början gjordes så
här:
Den 1 maj 1925 hade Pelle Svensson trummat
ihop åtta möllepojkar till ett möte på villa Sommarstugan, där han bodde. Pelle Svensson var dott erson till kapten Hans Johnsson "Store-Johnsson". Man beslöt bilda Mölle AIK, Pelle Svensson
ingick som ordförande, Sture Hansson insattes
som sekreterare och kassör och Henry Rothstein
utsågs till materialförvaltare. Tisdagar och fredagar fastställdes till träningsdagar, tabeller med
klubbrekord uppsattes, klubbmärken anskaffades
och det dröjde inte länge förrän den nya iden fick
vind i seglen och blev något av en ungdomsrörelse.
Ungdomarna utmanade juniorerna i Höganäs
Bollklubb till en tvekamp i allmän ·i drott med följande. grenar: löpning 60 meter, kula, längd, diskus och stafett 3 X 60. Kamp·en stod på Biskopens
äng den 18 oktober 1925 under stort tillopp av
åskådare, nog var där 300-400. Höganäsarna tilltvålades ordentligt. Poängställningen blev 57 för
Mölle och 3'6 för Höganäs. Segrarna i de olika
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grenarna hette: Stellan Sjöberg, loppet, Egon
Larsson, Höganäs, kula, Sture Hansson i längd
och Henry Rothstein i diskus, även stafetten tog
möllepojkarna, tid 25,4.
Under året 1926 visade Mölle AIK stor aktivitet och låg bra till i tävlingar med nordvästskånska klubbar. Största segern inhöstade man den 13
juni 1926, då man klådde IFK Höganäs med 32
poäng mot 18. Mölle rakade åt sig alla förstaplaceringarna. Bredvid Pelle Svensson började det
framträda namn som lyste på idrottssidorna. Där
var Allan Jönsson på långa lopp och Ivan Andersson i diskus. Han kastade 4'2,28 under tävling och det var tal om att han skulle med i finnkampen, något av det högsta en idrottspojke kan
sikta på.
Pelle Svensson lät lägga upp två fina konditionssträckor, den ena från Biskopens bort till och
runtom Mölle mosse, den andra från Sommarstugan upp till Ryhuset och åter. På programmet
stod också bandy och Mölle mosse var därvid
tävlingsbana.
Pelle Svensson, signaturen Ellep, var medryckande och hade förmågan att fånga upp möllepojkarnas verksamhetslust och aktivitet och länka
den i god riktning. Han hade stor betydelse för
deras fysiska fostran. Under hans tid gick fickpengarna till spikskor istället för t. ex. röka. Praktiskt taget alla rycktes med. Men glansen varade
inte så 1'änge. Sommal'en 1927 utvandrade Pelle
Svensson till Kanada, där han slog sig på något
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så oväntat som att bli hönsfarmare. Ingen i Mölle
kunde fylla ut tomrummet efter honom, idrottsrörelsen stannade av, klubben föll ihop. Pelle
Svensson har sedermera låtit tala om sig, inte
som idrottsman, vilket man skulle väntat, utan
som fotograf. Hans bilder har visats på utställningar på olika håll i världen, bl. a. i Sovjet, dit
han inbjöds att inviga. Mycket talar för att om
Pelle Svensson fått fortsätta sitt idrottsledarskap
i Mölle skulle han av sitt material, möllepojkarna,
ha fått fram en elit som gjort sig gällande på riksplanet.
Glans stod det också kring ping-pong-klubben
i Mölle eller som den officiellt hette Mölle bordtennisklubb. Den bildades omkring år 19'50 och
namnen på pojkarna som stod i första ledet var:
Nils Nilsson, Bertil Unger, Roland Frank, Nils
Erik Broden, Bengt Andersson, Jan Olle Folkesson, Jan Andersson och Bo Nilsson. Nils Nilsson
var eldsjälen. Klubben hade ett 60-tal medlemmar av dem 35 aktiva. På egen hand byggde man
om källaren under Hotell Mölleberg och därinne
smattrade celluloidbollarna snart sagt dygnet
runt. Möllepojkarna vann skåneserien ett år. Man
gjorde 1955 och '57 turneer till Tyskland, där man
blev verkligt festligt mottagna med musik vid
järnvägsstationen, tal av borgmästaren, blommor
och festmiddag. Som ett tack för mottagandet
klådde man värdarna: i Krumesse med 14-2, i
Mölln med '5----'2 och i Oldenburg med 7__j5, medan
man fick stryk i Travemlinde och delade pott i
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Neustadt. De nämnda matcherna ägde rum under
turnen 1957.
Man kvitterade de tyska resorna genom att inbjuda ett lag från Mölln, vilket fick göra en turne
i Kulla bygden. Omkring 1960 slutade denna epok;
möllepojkarna kom ut i förvärvslivet och fick
lämna sin hemby.
I slutet av 30-talet och några år in i kriget
blomstrade modellflyget i Mölle. I oktober 1937
bildades modellflygklubben Spanaren, varvid Torsten Bengtsson, Hans-Otto Pyk, Frank Thore, Sven
G. Karlsson, Nils J. Bengtsson och John Erik
Johnsson stod som initiativtagare. Klubben anslöts till Kungl. Svenska Aeroklubben (KSAK)
och utvecklade stor aktivitet med en rad tävlingar. Bl. a. deltog man i en tävling i Danmark, Värlöse, i juli 19'39.
Till en början höll man klubblokal i villa Berit,
sedermera flyttades den till villa Lille-Bo. Glanstid hade man sommaren 1938, då man räknade 24
medlemmar. Så kom kriget och därmed brist på
material, främst balsaträ och gummisnoddar. Sista tävlingen höll man i oktober 19'42 i Nyhamn.
Så från idrott till kyrkligt. Mölle kapell tillkom
under den municipala tiden. Redan år 1901 började man insamlingsarbete med kapten Axel Andersson som pådrivande. Den 7 april 1935 invigdes kapellet, där uppe vid skogskanten i "Möllers
hage" nedanför Blain. Gunnar Wallentin hade
svarat för den konstnärliga utsmyckningen, bl. a.
altartavlan. Mölledamerna hade skänkt altardu154

ke.n, mattan, antependiet, silverljusstakarna och
predikstolstäcket. Andra har skänkt ljuskronorna,
orgeln, lampetterna, krusifixet, kollekthåvarna
och Kristusbilden.
År 1967 hade kapellföreningen omkring 125
medlemmar med en arbetsförening på ett 30-tal
medlemmar, som brukar anordna auktion på sina
arbeten i juni, varvid c :a 2.000 kronor kan komma in. Kyrkoherde Gösta Witzell är ordförande i
kapellföreningen. Det vita templet med sina trappstensgavlar har blivit en vida synlig detalj i Mölles liv, på sitt sätt bestämmer det rytmen där; på
lördagsaftnarna när den nedgående solen färgar
skyarna röda över Kullaberget ringes det här till
helg och därmed stämmes livet till stillhet och
andakt. Även på ett helt annat sätt lever kapellet
med i det dagliga livet: de som fiskar ute på Sundet använder det som stödpunkt när de tar ut s. k.
majd vid bestämmande av platsen för där de satt
sina garn.
Axel Andersson fick inte se sin ide förverkligad;
han dog den 5 juni 1923, 83 år gammal. Kapellfonden var då 50.000 kr.
Mölle missionsförening är betydligt äldre än
kapellföreningen och Mölle municipal. Redan år
1883 byggde man Mölle missionshus. Missionsföreningen räknar omkring 20 medlemmar av vilka
15 ingår i syföreningen. Man träffas varje ve.eka
och på våren anordnar man auktion på förfärdigade arbeten varvid 1.500 kronor kan komma in.
_predikant Axel Rosenkvist, Höganäs är ordföran-
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de och Tyra Fridman vice. Anders E. Malmberg
var ordförande 1935-57. För egna medel friköpte han missionshuse.ts tomt och donerade den till
föreningen.
I missionshusets verksamhet intar söndagsskolan en framträdande plats. 'Denna leds sedan 1952
av Tyra Fridman, som 1967 hade omkring 20 elever, men något år varit uppe i 52 stycken. Fyra
år är den lägsta åldern där och den timslånga lektionen fylls ut av sång, bön, textläsning, berättelser, vartill kommer allmän moralisk fostran.
Till julen har man julfester och på sommaren utfärd vanligen till Bökebäcksgården eller Arild. En
rad möllebor har donerat till missionshusets verksamhet, främst här står Karolina Månssons donation på 14.000 kronor, vilken möjliggjorde en genomgripande reparation år 1963.
Ideell kan man också kalla Brunnby frivilliga
brandkår, som organiserades under municipaltiden, den tog form år 1929 och kom att bestå av
män från Mölle och blev liksom motorsprutan av
märket 'Renault stationerad i Mölle. Bredvid sitt
välmatade övningsprogram utvecklar den ett rikt
kamrat- och samkvämsliv, man utgav t.o.m. en
egen tidning "Brandluren".
Utom de nämnda ideella samhällsnyttiga föreningarna har det säkert funnits en hel del till
fast vi har inte material om dem, men det kan
nämnas en till, politisk, nämligen ,Socialdemokratiska ungdomsklubben, som under Tage Nilsson
hade sin glanstid omkring år 1936. Den räknade
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som högst 175 medlemmar, deltog i valarbetet och
gav mölleungdomen allmän demokratisk skolning.
Efter att Tage Nilsson flyttat till Norrland övertog Gunnar Pettersson klubban, men efter att denne omkommit vid en trafikolycka 1937, tynade
klubben bort. Ledarna för denna ungdomsklubb
hade förmågan att höja temperaturen på municipalstämmorna.

Mölle municipalsamhälles "regentlängder"
Det blev alltså kapten Axel Andersson, innehavaren av Hotell Kullaberg, som blev den förste
municipalnämndsordföranden i Mölle, och som
därmed fick ta itu med de helt nya administrativa
uppgifter, som väntade den nya samhällsbildningen. Han kvarstod dock inte länge. Med hjälp av
Mölle protokollböcker har vi letat fram ledarna
för nämnden under Mölles municipaltid. Det blir
en hel räcka namn.
Axel Andersson
1908-09
Johan Elfverson
1910-12
Nils J. Elfverson
1912
S. B. Lindström
1913
Janne Pettersson
1913-15
1916___J36
Gustaf Pettersson
Gottfrid Persson
19'3 7-40
Bror Karlsson
1940-42
Gustaf Pettersson
1943
Eric Johnsson
1944-45

157

I-'
CJl
00

F'ögrundsmän inom Mölle municipalsamhälle. T.v. byggmästare Gustaf Pettersson
(1877- 1951) ordförande i municipalnämnden 1916- 36. D essutom aktiv inom hälso vctrds- och byggnadsnämnden m . m. H an var den pddrivande vid Mölles elektrifiering .
T. h . 7camrer Auke W . L indström (1890- 1962) ordförande i municipalstämman 192146, därjämte akt-iv -i en lång rad 7wmrnuna la och municipala organ som 7wmmunal/itllmäktige, brandväsedet, taxering en , vensionsstyrelsen , lcapellet m. m. Han liar dessutom haft stor betydelse för ortens turiströrelse. P rivat var han en stor samlare a1 )
konst, böcker, porslin, mölleiana m. m .

1945
A. W. Lindström
Axel öhrström
1946-47
Anders Malmberg
1948
Axel öhrström
1948-54
Nils G. Nilsson
1955-60
Wictor J ohnsson
1961-65
När det gäller ordförandeskapet i municipalstämman dominerar Auke W. Lindström. Han
födde.s 1890, blev anställd i banken i Mölle och
kamrer för AB Kullabergs Natur och kom tidigt
in i det politiska livet. Redan i januari 1916 återfinns hans namn i protokollen, som ledamot i
nämnden. Namnen på stämmoordförandena ter sig
som följer. En del luckor i protokollsviterna har
försvårat framforskandet.
Johan Elfverson
1908-13?
Nils Andersson
1914-20
A. B. Unger
1921
A. W. Lindström
1921-46
Gösta Svensson
194'6 -54
Och under municipalfullmäktige-tiden:
Gösta Svensson
1955-65
Polisbefattningen inom Mölle municipalsamhälle
är lätt att klarlägga. Befattningen har bara haft
tre, möjligen fyra innehavare om man räknar med
L. P. Andersson, som var sommarpolis eller ordningsman tillsatt av den gamla bystämman.
A. B. Unger
1/4 1910- 1/7 1916
Gustaf Larsson
1/7 1916-10/6 19,3 8
Bruno Johansson 14/6 1938-tiden ut
Gustaf Larsson dödades vid en trafikolycka när
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han var ute i tjänst och det tog någon dag innan
Bruno Johansson insattes i befattningen. I september 19'39 blev Bruno Johansson formellt vald
av polisdistriktet. Den 1 januari 1965 förstatligades polisväsendet och därmed frikopplades det
helt från det municipala och kommunala.
Befattningen som hamnkapten eller hamnmästare eller hamnfogde rymmer inte heller så värst
många namn. Det har varit långa tjänstetider för
innehavarna. Först kommer en medlem ur Elfverson-släkten, känd sjöfartsman.
Anders Elfverson
1908-14
August Pyk
1914-21
Nils Andersson
192·2 -29
Anders Rifve
1929-45
Martin Bengtsson
1946-63
Jojje Svensson
1964-municipaltiden ut
Nils Andersson, född 1853, gick i skomakarlära i Höganäs och ägnade sig en tid åt yrket, men
slog om, gick till sjöss, seglade in praktikmånaderna och läste in examina med fina betyg och
seglade sedan bl. a. med Jonstorps-fartyg. Han
gick iland 1899. Han hade ett brinnande intresse
för hamnfrågor och höll på att hamnen skulle stå
fri gentemot municipalsamhället - den var självförsörjande, ansåg han. Utom hamnmästare var
han, som framgått, mångårig ordförande i stämman, med i styrelsen för Mölle kallbadhus och
medlem i hamnbyggets arbetsdirektion (190507).
1
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Han dog under tjänstutövning ute på hamnen;
på kvällen den 22 juni 1929 var han behjälplig vid
ångaren Gefions utgående, han sågs plötsligt segna ner; död bars han hem. Vid frånfället 76 år
gammal.
Anders Rifve insattes som vik. hamnmästare
och valdes formellt på stämman den 30 okt. 1929.
Ordförande i hamnstyrelsen har bl. a. varit:
Anders Elfverson
Nils J. Pyk
John Lundin
Carl Gustaf Cronberg.
Den sista municipala hamnstyrelsen, den som
fick vara med om övergången till Brunnby kommun hade följande medlemmar:
Nils Bengtsson, Gösta Wellberg, Perzy Molin,
Tage Andersson, John Erik Johnsson och Carl
Gustaf Cronberg (ordf.).

Befolkningsutvecklingen i Mölle municipalsamhälle
Som framgått räknade det föreslagna området
till Mölle municipalsamhälle år 1897, då kronofogde J. Ekelund gör sin första utredning, 6'3 7 invånare. Tio år senare, då frågan på nytt tas upp,
och då kronofogden gör en ny undersökning, blir
siffran 620. Det skulle alltså, om han använt sig
av samma beräkningsgrunder, innebära att det
skett en minskning. Efter att municipalsamhälle
11 -
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införts, ökar invånarantalet. Kurvan ter sig som
följer. Siffran till höger betecknar den taxerade
inkomsten i tusen kronor. Uppgifterna är hämtade ur årsbok för Sveriges kommuner.

Ar1907-637
19081909-655
1910 - 684 - 198
1911-7091912-717 -249
19H3 - 711 8 - 282
191'4 - 710 - 263
1915-7001916 - 715 - 4Gl
1917 - 731 - 4140
1918 - 727 - 400
1919 - 724 - 465
1920 - 7132 - 723
1921-747 -832
192Q - 7'34 - 585
1923 - 7'41 - 549
1924 - 716 - 540
1925 - 704 - 624
1926 - 715 - 600
1927 - 702 - 604
19'28 - 697 - 633
1929 - 707 - 612
1930 - 703 - 676
1931 - 705 - 654
1932 - 688 - 546
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1933 ~ -701 - 485
1934 - 695 - 439
1935 - 693 - 468
1936 - 689 - 498
1937 - 664 - 494
1938 - 650 - 542
1939 - 641 - 560
1940 - 623 - 616
1941 - 600 - 657
1942 - 598 - 782
194'3 - 585 - 881
1944 - 568 - 854
1945 - 564 - 908
1946 - 559 - 1.004
1947 - 56'3 - 1.087
1948 - 613 - 1.236
1949 - 6'3Q - 1.649
1950-628-1.793
1951-6128-1.731
1952,- 603 - 1.995
1953 - 57,4 - 2.153
1954 - 559 - 2.171
1955 - 560 - 2.150
1956 - 545 - 2.376
1957 - 533 - 2.467
1958 - 525 - 2.592

1959 - 509 - 2.500
1960 - 4'49 - 2.138
1961 - 482 - 2.180
1962 - 479 - 2.326

196'3 - 4!l7 - 2.524
1964 - 486 - 2.734
1965 -476- 3.360?
1966-467-

Kulmen ifråga om invånare nås år 1921. Sedan
börjar en i .stort sett stadig tillbakagång, som
kommer att fortgå hela resten av municipaltiden.
Redan år 1928 nedgår invånarantalet till under
700, och år 1942, mitt under andra världskriget,
när det rasar som värst, går siffran för första
gången ned under 600. En viss uppryckning äger
rum i slutet av 1940-talet. Denna beror på att
munspelsfabriken då upprättas i Mölle och är i
verksamhet några år. Ar 1960 går invånarsiffran
under 500 för att stanna därnere de resterande
municipalåren. Och den 1 januari 1966, då municipalsamhället.s saga är all är siffran 467 av vilka
273 var kvinnor och 194 män. Det är 170 mindre
än när municipalsamhället började sin bana.
Nedgången i befolkningstalet får tillskrivas
" flykten från landsbygden" i samband med den
ökande tendensen att sommargäster köper upp
hus, som blir lediga, och sedan bebor dem bara
under sommaren utan att vara skrivna i Mölle.
Vid tiden för upphävandet av Mölle municipalsamhälle be.stod hu.sbeståndet i Mölle av följande:
170 hus bebodda av bybor, 1'30 hus bebodda av
sommargäster, dessutom fyra hotell (Grand Hotell med annex, Turisthotellet, Hotell Kullaberg
och Hotell Andersson f. d. Hotel Corfitzon), tre
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restauranger ( örehus, Mölleberg, Klubbhotellet),
ett gäst- och vilohem (Erstahus), en kuranstalt
(Vita Nova), samt två semesteranläggningar (Höganäsbolagets Tjänstemannaförenings och Svenska Cellulosa-bolagets) den senare bestående av
tolv enfamiljsstugor, en tvåfamiljsstuga och vaktmästarbostad.
Ett kanske säreget inslag i befolkningsbilden i
Mölle är det stora inslaget av ensamstående kvinnor, änkor eller ogifta, som sitter i sina egna hus.
År 1963 gjorde vi ett överslag och fann, att det
var 64 ensamstående kvinnor i Mölle, alla husägare, vHket gör nära nog var sjunde av de samlade invånarna.
När det gäller nativiteten ligger åren 1910 och
1911 högst i Mölles historia. Dessa årsklasser var
så stora att de höll på att spränga skolorna. Dock
har bara några få av de många nittonhundratiorna och elvorna stannat kvar och blivit sin hemby
trogna.
De taxerade inkomstsiffrorna avspeglar det
världsekonomiska och världspolitiska skeendet.
Första världskrigets utbrott röjer sig i 1914 års
minskade inkomster. Och depressionen efter det
ser man i siffrorna för åren 1922, 23 och 24. Så
blir det åter en bättring och nivån håller sig bra
uppe ända tills att den våldsamma 30-tals depressionen drabbar oss. Denna svåra svacka går
inte tillbaks förrän andra världskriget bryter ut,
1939. När kriget rasar som värst sker en nästan
brant ·s tegring av möllebornas inkomster. Det är
1

164

tydligen sjöfolkets krigsrisktillägg som här spelar
in och lyfter siffrorna. Men trots att kriget tar
slut och att antalet invånare sjunker fortfar dock
inkomstsiffrorna att stiga. Miljonen passeras
1946. Och redan 1953 går man över två-miljonstrecket. En påtaglig stegring sker från 1947 till
48 - vi skulle förmoda att pensionsreformen här
spelar in. Även munspelsfabriken gör sig gällande
här. En svacka kommer 1960 - den är internationellt känd. Vi skulle förmoda, att de stadigt
stigande inkomstsiffrorna under efterkrigstiden
kommer sig av så kallat "sjunkande penningvärde". Det går mot inflation.
Hand i hand med tillbakagången i invånarantalet nedläggs den ena serviceanordningen efter den
andra. Försvinner gör bank, skomakare, bokhandel, andra specialaffärer, matbrödsbageri, tandläkare., frisör, trädgårdsmästare, folkskola osv.
Köpenhamnsbåten slutar sina turer. Och det hårdaste slaget i denna negativa rörelse är nedläggandet av järnvägen mellan Mölle och Höganäs i
september 1963. iDet sista tåget, som var ett verkligt jippotåg, gick den 28 september. Det såldes
"sista-dags-biljetter" till det och mer än 600 reste
med det.
Att fisket har minskat och att tullväsendet har
rationaliserats får också räknas till Mölles nackdel. För några tio-tal år sedan fanns det fyra-fem
kustvaktfamiljer boende i Mölle mot nu en, vars
familjeöverhuvud dock ej tjänstgör i Mölle.
Taxeringsvärdet på fastighetsbeståndet i Möl165

le växer stadigt under hela municipaltiden. Under
de sista åren gör dessa siffror ett veritabelt hopp
uppåt. 'De första tillgängliga siffrorna är från
1914 och liksom befolkningssiffrorna hämtade ur
årsboken för Sveriges kommuner. Det samlade
taxeringsvärdet var år:

19.1'4
1918
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1964
1965

-

1,5 milj kronor
1,7
2,05
2,6
2,8
2,9
3,2
3,7
4,2
6,7
9,4
11,01

Municipalskatten har mesta tiden varit 80 öre
på skattekrona. Ar 1921 infördes denna skattesats och den stod sig till 1942, då man började
med en krona, som stod sig till 1960, då man nödgades ta ut 1: 25. Det sista året i municipaltiden,
året 1965, försökte man med en krona igen. Aret
19413 hade man 90 öre. Uppgifterna från de första
municipalåren är ofullständiga. Dock ser vi att
år 1917 och 1918 tog man ut två kronor och år
1919 2 : 20 - tydligen har man här tagit hänsyn
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till elektrifieringens och expropriationens kapitalbehov.
Munspelsfabriken var en sak som pekade uppåt i Mölle municipalsamhälle, såväl befolkningssom inkomstmässigt.
Genom medverkan från A:B Ludvig Wigardt i
Hälsingborg etablerade sig våren 1947 Anton Rölz
från Grazlitz i Tjecko-Slovakiet tillsammans med
en grupp munspelsarbetare, några av dem närmast mekaniska genier. Hotell Kullahus inköptes,
och där förut dansparen svävat omkring och musikkapellen spelat monterades maskiner upp, till
stor del gjorda av Rölz medarbetare. Man tillverkade munspel och musikleksaker. Man fick mycket beställningar från Amerika. När detta industriföretag arbetade som bäst, sysselsatte det omkring 100 personer, ungefär hälften av dem hemarbetare. Det kom anställda från Lerhamn, Nyhamn och Höganäs.
Men så öppnade öst-staterna dumpning och under intryck härav gick verksamheten tillbaka för
att helt upphöra 1985-56. Det var tal om att
några tjeckiska arbetare skulle fortsatt på egen
hand och därvid tänkt sig varmbadhuset som arbetslokal. Det hlev inte så. Praktiskt taget alla
har återvänt till Tyskland, men några har stannat kvar, genom giftermål har de smält in i vår
befolkning. På kyrkogården i Brunnby ser vi några gravstenar med tyska namn - det är medlemmar från denna tysk-tjeckiska koloni som för alltid fått stanna här.
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Munspe1sfabriken är den enda industri som prövats i Mölle municipalsamhälle, det blev en kort
och ovanl·i g episod.
Biologiskt var det också en intressant omflyttning. Munspelsfolket kom från det inre av Europa,
där man bott på c :a 600 meters höjd, och hamnade här vid kusten med dess typiska klimat. Omställningen beredde en del fysi,s ka svårigheter,
man kunde känna sig olustig och lida av huvudvärk den första tiden.

Det blir municipa:lfullmäktige
En förändring i den municipala administrationen inträder 19514--55. [)et bestäms att stämman
ska ersättas av municipalfulhnäktige. 'Den nya
ordningen ska börja den 1 januari 1005. Och vid
valet i september 1954 väljs följande 17 möllebor
till fullmäktige :
Gösta Svensson, lärare, Tage Holmberg, stins,
Signe Eriksson, lärarinna, -Frank ·E lfverson, löjtnant, Anders E. Malmberg, kustöveruppsyningsman, Peter Athos, kustvakt, Gösta Andersson,
byggmästare, Bruno Johansson, polis, Cornelius
Axelsson, chaufför, John 'M. Lundin, sjökapten,
Ake Svensson, snickare, Wictor J ohnsson, målare,
Nils G. Nilsson, trafikbiträde, Alma Olinsson, hotelldirektör, Nils Bengtsson, sjökapten, Klas Paulsson, ingenjör och Blenda Rosenberg, lärarinna.
Man tycker sig finna att sjöfarten på denna ur-
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gamla sjöfartsplats är svagt representerad - det
finns bara två fullmäktige från ha vet. Däremot
är statstjänstemännen högt representerade, denna grupp ligger högst med åtta ledamöter; egna
företagare och hantverkare har fem och tjänstemän från industri och liknande har två man med.
Av de valda föll tre bort rätt snart, nämligen
Peter Athos, som dog i mars 1955, Anders E.
Malmberg som gick bort 1957, och Tage Holmberg, som flyttade från Mölle. De ersattes med fru
Aina Johnsson, lantbrukare Erik Olsson och byggnadsarbetare Harald Christensson.
Gösta Svensson utsågs till ordförande och Anders E. Malmberg till vice. Municipalfullmäktige
höll sitt första sammanträde den 19 januari 1955.
Den allra sista municipalstämman i Mölles historia hade hållits den 29 dec. 1954. Efter att ärendena genomgåtts tackade ordföranden, Gösta
Svensson, för det livliga deltagandet i stämmorna och hoppades att intresset skulle hålla i sig.
Han riktade ett särskilt tack till den avgående
ordföranden i municipalnämnden, Axel öhrström,
för hans utmärkta sätt att leda förhandlingarna
och att i klara och kortfattade protokoll ·r edogöra
för besluten. Nils G. Nilsson, som förut lett hälsovårdsnämnden, valdes till ledamot i och ny ordförande för municipalnämnden. Gösta Svensson
utsågs till interimistisk ordförande för fullmäktige tills att dessa samlats och konsoliderat sig.
Som förut kom Gylleröds mellanskola att bli
sammanträdeslokal för "tyrannerna" i Mölle. Sitt
12 -
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T.v. sjökapten Nils J. Pyk mångårig ordförande i Mölle hamnstyrelse, där han lade
ner ett stort arbete till hamnens fromma. Även verksam inom stämma och nämncl.
Till höger kustöveruppsyningsman Anders E . Malmberg. Bredvid de municipala och
kommunala uppdragen lade ha ner stort arbete i Mölle missionsförening, där han var
kraftfull ordförade . För egna medel ordnade han friköp av missionshusets tomt och
donerade den sedan till föreningen .

allra sista sammanträde höll Mölle municipalfullmäktige den 10 dec. 1965. Man anslår vid detta
sista sammanträde tusen kronor till asfaltering
av torgplatsen, beslutar att medel i investeringsfonden anslås till ombyggnad av toaletterna vid
hamnen och slutligen bestämmer man att anordna
en slutfest med anledning av municipalsamhällets
upphörande med Gösta Svensson och John Erik
Johnsson som kommitterade.
Namnen på de som var med och beslutade under åren 1963-65, alltså den allra sista uppsättningen municipalfullmäktige för Mölle, de som
fick ta ställning till frågan om municipalsamhällets upplösning, var följande:
Yngve Bengtsson, Lisa Knafve, Lalla Olinsson,
Ella Hansson, Klas Paulsson, Carl G. Cronberg,
Wictor Johnsson, John Erik Johnsson, Tage Andersson, Gösta Ander,sson, Olga Bengtsson, Åke
Sahlsten, Gösta Svensson, Sven Folkesson, Bruno
Johansson, Ingeborg Ny-Höber och Nils Åke Jansson.
I denna den sista uppsättningen är det ett starkt
inslag av kvinnor, fem stycken. Det är Mölle kvinnoförening som här gör sig gällande. Så vitt vi
kan se, är det ingen från havet och sjön som kommit med. Ska man i denna bortovaro utläsa sjölivets minskande roll i Mölles näringsliv? Turismen är företrädd med två fullmäktige. Fem eller
sex är statsanställda. Sex är tjänstemän eller liknande. Egna företagare eller hantverkare är den
stör,sta gruppen med åtta representanter.
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Finalen
Så drar det ihop sig till upplösandet. I april
1965 utfärdar regeringen följande aktstycke:
K. Maj :t förordnar, att Mölle municipal,s amhälle i Brunnby kommun skall upplösas fr.o.m.
den 1 jan 1966 och med avseende härpå gälla vad
som är stadgat i 33 § av lagen av den ,1 3 juni 1919
om ändring i kommunal och ecklesiastisk indelning; skolande Brunn by kommun övertaga municipalsamhällets samtliga tillgångar, samt ansvaret för dess skulder och övriga förbindelser.
Detta får jag på nådig befallning, meddela till
kännedom och för vederbörandes förständigande.
Avskrifter av denna ämbetsskrivelse tillställas
justitie-, kommunikations- och civildepartementen,
socialstyrelsen, riksförsäkringsverket, bostadsstyrelsen, statens hyresråd, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, byggnadsstyrelsen, länsarkitekten i
Malmöhus län, järnvä:gsstyrelsen, kammarkollegium, statistiska centralbyrån, skolöverstyrelsen,
lantmäteristyrelsen, överlantmätaren i Malmöhus
län, rikets allmänna kartverk, domänstyrelsen,
veterinärstyrelsen, medicinalstyrelsen och civilförsvarsstyrelsen till kännedom.
Stockholm den 9 april 1965
Rune B. Johansson.

Mölle municipalnämnd, den sista i dess historia, den som fick ta ställning till inrikesministerns
ämbetsskrivelse, bestod av Gösta Andersson, John
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Erik Johnsson, Ake Svensson, Nils Ake Jansson,
Ake Sahlsten, Anders Bökberg och Wictor Johnsson med den sistnämnde som ordförande. ,Suppleanter var Knut Nilsson, Per Holmbeck, !Harald
Christensson och Ingeborg Ny-Höber.
Vilka problem kvarstod olösta vid upplösandet?
Två stora viktiga frågor stod kvar som olösta
när Mölle municipalsamhälle upplöstes. Det gällde
inrättandet av reningsverk och vattenverk. De här
två problemen hade rent av vuxit under municipalens sista tid. Det skulle kosta flera miljoner
att få till stånd dessa nyttigheter, det talades om
fyra miljoner, och detta skulle aldrig det lilla Mölle orka med.
När det gällde avloppssystemet med dess reningsverk tänkte man sig först att förlägga det
till platsen bakom brandstationen i Mölle. Denna
plan väckte betänkligheter, dess förverkligande
skulle väcka irritation och sanitära olägenheter.
I samband med kommunsammanslagningen har
det förts fram nya ideer; att låta den gamla järnvägsbanken bli en led för en högt dimensionerad
avloppstunnel till ett centralt reningsverk vid Höganäs. Även Arild, Skäret, liksom Lerhamn, Nyhamn och Möllehässle m. fl. byar skulle bli inkopplade i det.
När det gällde vattenverket tänkte man sig
låta utbygga källan med vattentäkten i Möllehässle och låta den förse Mölle med vatten. Man
anser samtidigt att det skulle vara förenat med
stora svårigheter och dryga kostnader att i Kul-
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laberget borra och spränga sig ner till frostfritt
djup. Och vattenfrågan kompliceras av att så
många husägare i Mölle enskilt eller i samarbete
med en grupp grannar genom djupborrningar
själva löst sin vattenfråga. Även om de i dag har
vatten vet de inte om deras borrar kommer att
stå sig i framtiden. En billigare kompromiss har
diskuterats; att dra en vattenledning in till nedre
Mölle och där ha ett flertal rejäla vattenposter
från vilka man vid behov själv kunde hämta vatten.
Genom sammanslagningen med Höganäs och
därefter tänkt samgående med Ängelholm och
Hälsingborg med flera större orter har perspektivet vidgats ännu mer. Planer att ta vatten från
Småland, från Lagan eller Bolmen, diskuteras på
allvar. Från en stor sydgående huvudledning behövde man då bara göra en sidoledning åt Kullahörnet till. Finansieringen skulle ske landstingsvis.
En ytterligare sak kvarstod olöst eller åtminstone som ett önskemål - namnskyltar på gatorna i Mölle. Gatunamn och kvarter var sedan länge
klara på kartan. Man drog sig för kostnaderna.
Man tänkte sig att någon förening, möjligen Mölle
kvinnoförening, skulle åta sig det. Frågan har
emellertid lösts. På våren 1967 tog Mölle vägförening hand om den och lät sätta upp gatuskyltarna. Det kostade 6.675 kronor.
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Vad hände i samband med upplösandet?
Ungefär samtidigt som man började planera
upplösandet av Mölle municipalsamhälle och platsens uppgående i Brunnby kommun tog man itu
med att bryta ut det municipala el-verket. I november 1960 antogs stadgar för Mölle ekonomiska
förening för elektrisk distribution (Mölle Ek. För.
El. Distr.) och den 30 november samma år inregistrerades den vid länsstyrelsen.
En styrelse på fem personer valdes och bestod
av Wictor Johnsson, Bruno Johansson, John Erik
J ohnsson, Gösta Andersson och Tage Andersson.
Till ordförande och driftschef valdes Wictor
Johnsson.
Den nya el-föreningen var i full funktion när
municipalsamhället upplöstes och just när detta
skedde hade man 409 abonnenter. Under år 1965
inköptes 1.1392.000 Kwh för vilket man betalade
90.'33'4 'kronor. Under samma tid sålde man
l.05'4.871 Kwh för omkring 166.000 kr. Föreningen
tillhandahöll gatubelysning för vilket åtgick
4'5.191 Kwh.
Municipalsamhället svarade helt för byggandet
och underhållet av gatorna inom sitt område, bortsett från själva huvudlederna, som vägförvaltningen hade hand om. För att inte gatorna skulle
lämnas åt sitt öde bildades i god tid, redan den
11 december 1964, på initiativ av Mölle municipalnämnd, Mölle vägförening. Stadgar antogs och
styrelse bestående av Wictor Johnsson, John Erik
1

17'5

J ohnsson, Gösta Andersson, Lennart Blomberg
jämte Bo Scholtz, insatt av länsstyrelsen, tillsattes. Wictor Johnsson utsågs till ordförande. Den
11 maj 1965 inregistrerades föreningen hos länsstyrelsen.
Vägföreningen trädde i funktion i samma ögonblick municipalsamhället upplöstes. Vägföreningen skall underhålla och ploga vägarna inom Mölle,
och den ska bygga ut de vägar som municipalen
påbörjat men inte hunnit göra färdiga. När vägföreningen började hade den att svara för 10.670
meter väg. Något mer än 500 fastigheter eller
tomter ingår som medlemmar och det bestämdes
att man första verksamhetsåret, år 1966, skulle i
avgift erlägga fyra promille av taxeringsvärdet.
För år 1967 sattes avgiften till 2,5 promille. Det
beräknas komma in 4'5.000 kronor under år 1966
och 412,.000 kr under år 1967.
Dessa siffror kan med fördel jämföras med vad
municipalsamhället tog in genom vanlig skatt
27 .000-2'8.000 kr.
Den 27 oktober '196'5 företar Mölle municipalnämnd den sista affärshandlingen. Man säljer 39
kvm mark från stadsäga 1 51 till Svenska DiakonissäUskapet, d.v.s. Erstahus, för 195 kronor, att
omedelbart tilläggas deras fastighet. Det gällde
ett litet utspringande, kilformigt markstycke som
man ville reglera bort.
Vid nämndens allra sista sammanträde vid jultiden 1965 hade man bara ett fåtal ärenden, det
mesta var redan avvecklat, och det gällde främst
1

1
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att till den nye förvaltaren, Brunnby kommun,
uttala önskemål om lekplatsen, varmbadhuset och
toalettanordningarna vid hamnen.
Detta kan sägas vara den sista municipala yttringen. Och då nyårsklockorna ringde in det nya
året, 196'6, var den municipala aeran i Mölle slut
och Mölle återgick till att bli en "tätort" inom
Brunnby kommun. Det municipala dramat var
slut.
Municipaltiden hade varat i 58 år, två månader och fjorton dagar ...
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Del 5 av Mölle-Kullen genom tiderna rör sig främst på 1800-talet med tyngdpunkt på dess första hälft.
Materialet om Kullabygden blir nu rikare, är nästan svåröverskådligt.
Isflakskatastrofen 1942 tillhör de ämnen 'man inte kan låta bli
att skriva om'. Några nya detaljer har tillförts, bl a en intervju
med en av männen i Emanuel Anderssons båt, och så har väderobsen från Kullens fyr de dramatiska dagarna tagits fram. Loggböckerna från isbrytaren Mj ölner har jag efterspanat men det
uppges i Helsingör att dessa förstörs efter fem år. Listan på omkomna sjömän från Mölle slutar här år 1899, men fortsätter
dessbättre med minskad intensitet.
Ämnen som borde fördjupas är Lerhamns storhetstid, Arild i
konsten, Stenbrytningen i Mölle, Utvandringen till Amerika,
Napoleon-Krigens inverkan på Kullabygden, Möllornas del i
det ekonomiska livet m fl.
Mölle och Stockholm i december 1974

DET HÄNDELSERIKA 1800-TALET
Så ligger i vår krönika 1800-talet framför oss, detta århundrade
då det ska hända så mycket som ska påverka oss och inverka på
vårt tänkande och leverne. Här kommer några inslag i 1800-talets brokiga väv.
Angbåtarna kommer,
turisterna upptäcker Kullen,
telegraf och telefon tas i bruk,
järnvägarna byggs,
fotografikonsten framträder,
hamnar byggs,
fyrskeppet Svinbådan läggs ut,
livräddningsstationer upprättas,
fyrlågan på Kullen ges först rovolja sedan fotogen,
i hemmen ersätter fotogenen tranlampan,
industrialismen utvecklas i Höganäs,
gör även ett gästbesök i Mölle med stenbrytning,
sparbanker upprättas.
Och på det sociala planet är det en hel del:
folkskolan organiseras,
religiösa väckelsevågor sköljer genom bygden,
missionshusen byggs,
skråtvånget upphävs och ersätts med näringsfrihet,
utvandringen till Amerika börjar och sätter fart,
bonderevolten år 1811 ger sig tillkänna även i våra bygder,
första strejken inträffar i Höganäs 1898 gäller föreningsrätten,
koleran slår hårt i Höganäs år 1873,
Brunnby socken gör en egendomlig befolkningskurva, den stiger
raskt,
når kulmen 1880 med 4.076 invånare faller sedan utan att sedermera nå upp dit.
De olika företeelserna kan vara inflätade i varandra. Exempelvis
att telegrafnätet utvecklades världen över medför lättnader och
större effekt i seglationen, fartygsägama i Kullen kan dirigera sina skepp världen över, den ökade sjöfarten medför krav på bättre hamnar och fyrbelysning m m, stimulerar ävenså odlandet
5

och exporterandet av spannmål. Och för att avlägga kaptensexamen fordras goda kunskaper i svenska, detta tvingar fram skolor, skolväsendet ökar läskunnigheten och denna i sin tur tillsammans med telegrafen lockar fram dagstidningar, men även
krav på bättre belysning, fotogenbelysningen ligger i tiden. Den
ekonomiska livaktigheten för med sig större tillgång på pengar,
denna tillgång ger anledning till att starta sparbanker, och bankerna i sin tur underlättar fartygsbygge, nyodlingar och hotellbygge. Att järnvägen kom till stånd innebär att nya skaror av turister öses till Kullen och mer ökar penningtillgången, som i sin
tur stimulerar mer hotellbygge, husförnyelse, trädgårdsmästeri
mm.
Men den ökade samfärdseln har också sina negativa sidor - kolerans farliga framstötar mot Råå 1850 och Höganäs 1873 kan
sägas vara en följd härav, även det ökande antalet strandningar
och sjöolyckor och dödsfall i febrar. Massflykten till Amerika
kommer till stånd på grund av god samfärdsel. Och alla de rörliga fartygen därute på de öppna haven hade ett stort behov av
att nå förbindelse med land - den trådlösa telegrafen kom som
på beställning i början av 1890-talet!
Och angående sparbanker: enligt tidningsreferat börjar en sparbank sin verksamhet i Helsingborg den 1 dec 1836. Lokal är änkefru Wejlanders hus och första dagen insätts 1.480 Rdl. Kullens sparbank bildas vid ett sammanträde i Höganäs hösten 1848
med pastor Olin som ordförande och den träder i verksamhet
den 27 jan 1849, då 2.000 Rdl insättes. Brunnby sparbank kommer den 16 febr 1883.
Om skolväsendets utveckling får man en glimt av den 18 mars
1879 då Brunnby socken utlyser på entreprenad byggandet av
sex småskolor, i Lerhamn, Nyhamn, Smedstorp, Möllehässle,
Fjällastorp och Arild. Skolorna ska vara 40 fot långa, 24 fot breda, nio fot höga invändigt och de ska vardera kosta 2.200 kr.
Och följande år den 18 mars söker man fyra småskollärarinnor
för skolorna i Arild, Fjällastorp, Lerhamn och Smedstorp, vilka
bjuds 250 kr jämte bostad o.ch bränsle för åtta månaders undervisning. De ska vara examinerade och deras anställning gäller
ett år i taget. Förut har man i stor utsträckning haft ambulerande lärare, vilket en uppgift från år 1856 vittnar om. I Brunnby
socken fanns detta år två examinerade fasta lärare och fem o6

examinerade ambulerande. 15 7 pojkar och 80 flickor undervisades av de fasta, 73 pojkar och 207 flickor av de ambulerande lärarna. Tre pojkar gick i allmänt läroverk och 94 barn undervisades i hemmen. Uppgiften hämtad från Historiskt lexikon del I
1859.
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NÅGRA AV KULLABYGDENS ORTER KOMMER I RAMPLJUSET:
Lerhamn utvecklar sig till en sjöfartsplats av första rang,
Höganäs blir en riksbekant industriplats,
konstnärerna upptäcker Arild.
En hel del av de tekniska uppfinningarna och sociala framstegen
kom ganska tidigt på 1800-talet.
Sålunda annonserar Benzelstjerna och Sauerbier redan den 18
maj 1844 att de öppnat fotoatelje vid Helsan varest de framställer porträtt för fyra Rdl. Exponeringstiden är en halv minut.
I Helsingborg öppnas den 3 aug 1854 telegrafstation. Det är ett
under, man kan sända depescher till Stockholm och få svar på
noll-tid. Med anledning av händelsen anordnas bal på Ramlösa
brunnshotell.
Vid årsskiftet 1854-55 blir kabeln under Öresund klar och därmed öppnas förbindelse ned mot Kontinenten. Höganäs anslutes
till telenätet den 11 okt 1865. Det kostar en Rdl och 16 skilling
för 30 ord från Helsingborg till Stockholm.
När det gäller räddning av skeppsbrutna experimenterade man
redan på 1820-talet med ihåliga kanonkulor fyllda med rep som
skulle avskjutas mot strandade fartyg. Det dröjer dock ända tills
1857 innan livräddningsstationer utrustade med raketer upprättas vid Kullakusten. Svinbådans fyrskepp läggs ut hösten 1866.
Kullens fyr får rovolja år 1843 och fotogenlyse 1882. Fotogenbelysningen tränger in i hemmet på 1860-talet att döma av en
notis i ö-P i okt 1864: »Tran och trandankar börjar mer och mer
maka åt sig och allmänt lämna rum för en vida bättre och billigare belysning, nämligen med fotogen eller stenolja. I närheten
av vår stad har detta senare bruk allmänt utbrett sig på landsbygden samt förtjänar att bliva spritt överallt», står det.
Den 9 jan 1885 invigdes Helsingborg-Halmstads-banan, samtidigt
kommer tvärbanan Astorp-Kattarp-Höganäs med. Det första täget norrut från Helsingborg avgår kl 8:45. Linjen Åstorp-Höganäs får dagligen tre tåg i vardera riktningen.
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NYA SLAKTER
Nya släkter gör under 1800-talet sitt inträde i Kullabygdens liv
och kommer att spela framträdande roller.

Sångerskan Louise Pyk, född på Kullagården år 1849,
blev internationellt känd och nämndes i samband med
Jenny Lind och Christina Nilsson.
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Där är Elfverssons som inkommer genom att Göran E. sätter sig
fast på Kullagården,
där är Cronbergama som medjägarenJöns Cronberg på Krapperup som stamfader utvecklar sig till en stor och betydelsefull
släkt i främst Nyhamn,
där är släkten Fex som framträder i Lerhamn och dominerar
där.
Corfitzons har varit med alltsedan början av 1700-talet men som
blommar upp på 1800-talet och gör stora insatser inom sjöfart,
turism, järnvägs bygge och kommunalpolitik.
Andra framträdande namn i det företagsamma 1800-talet är Wiberg, Horndahl, Lundh, Killman, Pyk, Thåre, Nils Olsson i Tjörröd.
Den senare, som levde 1836-1899, redade omkring år 1880 17
fartyg. Nils Månsson Mandelgren från Ingelsträde tillhör 1800talets stora namn fast han u_tför sin gärning i Stockholm och
Paris.

Mölle-släkten Bengtsson

En man vid namn Tönnes Hansson Wester, född 1788, kommer utifrån - släkttraditionen uppger närmast Hesselön och
ursprungligen Stavanger och att han var fyrbyggare - och slår
sig ner i Lerhamn i början på 1820-talet. Vi finner honom där
år 1822 inneboende hos Sjöbergs på nr 6. Efter något år flyttar han vidare, till Mölle, och år 1824 är han skriven hos Anders Hansson på nr 49. Det är det långa gröna huset vid Strajd,
som Lars Norrman innehade. Strax efteråt slår han sig ner på nr
24 (det är sedermera Petter Perssons) och stannar där för gott.
Tönnes är gift, hans fru heter Christina och är också född 1 788.
De har fyra barn: Hans född 1820, Nils född 1825, Bengt född
1822 och Maria född 1830.
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Hans bryter sig ur hemmet, gifter sig och bosätter sig på nr 61.
Detta hus ligger strax intill Turisthotellet vid Harastolsvägen och
här födes och växer upp barnen Kristian, Kersti och Helena.
Kristian Tönnesson övertar sitt föräldrahem.
Nils bosätter sig på Mölleläge nr 5 och har följande barn: Mathilda född 1850, Hans född 1857, Kristina född 1853, Sigfrid
född 1860, Bernhard f 1864, Nils Petter f 1867, Anders f 1870.
Det gamla nr 5 låg i vindriktningen vid Mölle brand 1890, var
granne till Petter Svenssons, och brann ner till grunden. När nya
kvarter stakades ut fick Nils en ny tomt vid Järnvägsallen och
byggde där ett nytt hus. Det övertogs av sonen Anders, som i sin
tur lämnade det till sonen Albin. Nu bebos det av Brahne.
Bengt slog sig ner på Mölleläge 73, det var ett samlingsnummer
på flera lägenheter öster om Möllebergsbacken. Han var gift två
gånger och kom att ge upphov till en synnerligen stor och framgångsrik släkt. Barnen i andra giftet kallade sig Tönnesson och
hette Herman f 1858, Emily f 1860, Edvard f 1864, Hilda f
1866 och August f 1869. August byggde Halali.
I första giftet kallade sig barnen Bengtsson, de var fyra:
Nils Petter född 1850, Kristian född 1853, Janne född 1856,
och Tilda född 1848. Sönerna bosatte sig på Södervärn, rent av
som grannar och härifrån utgick den livskraftiga släkten. Man
kom att ägna sig åt sjön och Bengtssöner förde fartyg på alla
jordens hav.
Nils Petter hade följande barn: Hjalmar, Albert, Nils, Martin, Olga, Ingeborg, och Ida. Kristian var gift med Cecilia Rifve och i
deras hem växte barnen Konrad, Frank, David, Johan och J enny. Janne hade barnen Frans, Göran, Bet ty, Emil och Inez.
En lång rad Bengtssöner förekommer i katalogen över Mölle-sjömän som offrat sina liv därute på havet under sin tjänst. Släkten
har fått lämna stora offer för Mölles fortbestånd.
Kristian förde barkskeppet Condor då det försvann med man
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och allt 1896. Johan dödades av en lastbom vid lastning i Arkangelsk. Albert föll under första världskriget. Han var förste
styrman på S/S Atalanta, då den minsprängdes den 17 /4 1 7, Nils
drunknade just utanför Mölle hamn den 4 okt 1969, på hemväg
från fiske vid försök att hjälpa en annan fiskebåt som fått motorstopp i den grova sjön.
Två av Tönnes tre söner drunknade: Hans år 1857, Nils 1894 .
Dessutom drunknade flera av hans sonsöner: 18-årige Anders
Petter son till Hans, August son till Bengt i andra giftet, Anders
son till Nils.
'

Andra medlemmar ur släkten Bengtsson genomseglade båda
världskrigen utan att få så mycket som en skråma.
Från att ha varit en dominerande sjöfartssläkt i Mölle inträffade
nu att sentida ättlingar helt övergav sjön och istället stannade på
landbacken främst sysselsatta inom industri och förvaltning.
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1800-TALETS KULLABOR
Vad mantalslängderna berättar

När vi kommer in på 1800-talet blir mantalslängderna tydligare
och utförligare. Längden för Brunnby år 1805 är synnerligen utförlig och som den dessutom är förd av en person med vacker
handstil ger den anledning till ett givande och stimulerande studium. Vi kan utläsa en hel del om brunnbybornas livsvillkor i
den. Där är upplagt skattekolumner för följande saker: tobaksrökning, fönsterlufter, hundar - dels för jakt dels »onyttige» vidare finns det kolumn för ekipage och denna har flera grupper
som täckta vagnar, öppna vagnar och allmogens chaise-kärror, så
kommer där bruket av siden och här finns flera varianter som sidentapeter, sidenmöbler och hustrur som bär sidenkläder.
Liksom förut är det skattekolumn för fickur, dels sådana av
guld dels av diverse metaller. Där är också en kolumn för rätten
att spela kort, men när det gäller Brunnby socken är den gles,
det är bara två sockenbor som besitter denna rätt, kyrkoherden
som heter Borup och inspektorn på Krapperup vid namn Hultberg. Man undrar obetingat om bara de här två spelade mot varandra.
Det finns en kolumn i vilken anges hur många dagsverken i veckan man måste göra för rätten att bo i våra fiskelägen. Här rör
det sig om arbetsplikt på Krapperups gård. Mölleboma nödgas
göra två, tre dagsverken i veckan, säger mantalslängden.
Befolkningen är uppdelat i antalet skattande - det är de som
betalar mantalspengar - det är män, hustrur, kvinnor, clrängar
och pigor. Så kommer de skattebefriade, det är över- och underåriga. Det är 1.6 77 invånare i Brunnby socken och av dem är
898 befriade från skatt. 142 män nyttjar tobak. Det är 43 ägare
av fickur i Brunn by vilka betalar skatt för denna statussymbol.
Vi finner av 1805 års mantalslängd att Mölleläge vuxit ut till en
by med 71 fastigheter och de bebos av 240 personer. Välståndet
tror vi kunna utläsa av antalet fickur, 1 7 sådana räknar vi till,
och vi ser att en Möllebo, Jöns Pik på nr 15, hart om två stycken. De största husen i Mölle har åtta fönsterlufter, det är fyra
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stycken av denna storlek, innehavare betalar sex runstycken i
skatt för varje luft. De heter Anders Svensson på nr 17, Peter
Fisk på nr 19, På! Larsson på nr 25 och Trulls Kullenberg på nr
8. Den sistnämnde var år 1802 antecknad som byfogde och det
är troligt att han fortvarande innehar denna post. En hel del
möllebor har bara två fönsterlufter, några stycken har endast en
luft.
I Brunnby i sin helhet är det antecknat 63 större och 154 mindre fönsterlufter. Fönstrens antal ger en god bild av bebyggelsen.
På Bökebolets mark har år 1805 sex arrendatorer slagit sig ner.
De heter Per J eppsson, Gu nnar Pärsson, Hallen berg, Sifver Nilsson, Ola Eriksson och Jöns Eriksson, vartill kommer ägaren själv
Nils Nilsson med hustrun Gunilla och dottern Kjersti. Nils har
ett rätt stort hus, sex fönsterlufter har det liksom Per J eppssons.
Kullagården innehar kvartermästare Brinck och hos honom bor
änkan Kullenberg. Det är hans svärmor, han är gift med hennes
dotter Kristin, efter hennes död gifter han sig med hennes syster
Botilla. Gården har fyra fönsterlufter. På Kulla 11/3 bor Jöran
Elfverson. Han är eller har varit gift med en av fru Kullenbergs
döttrar, Kjerstina. Hans gård har tre fönsterlufter. På Kulla ägor
bor också Eskel Andersson, i en stuga som har två fönsterlufter.
Fyrkarlen heter Nilsson.
På Krapperups gård har jägaren Cronberg sin tjänst. Hans förnamn är inte utsatt, men det bör vara Jöns, det är han som kommer att bli stamfader för Cronbergarna i Kullen. Kanslirådet von
Kochen äger säteriet, han är välbärgad, förfogar över stora byggnader. De har inte mindre än 46 fönsterlufter som han betalar
skatt för, ävenså är han välförsedd med rullande godon, fyra ekipage skattar han för. Och guldur har han givetvis.
Av hus och gårdar intill Mölle kan nämnas att Ryhuset innehar
Rasmus Olsson, Vattenmöllan nere vid stranden av Öresund har
Hälje Nordgren, Bräcke väderkvarn har Ola Blomberg och Bärekulla vattenmölla drivs av Pär Nilsson. Björkeröd har 13 gårdar.
I Skättekärr kronoskattegården nr 1 3/8 bor Knut Hansson,
född 1761, med fyra barn - det är han som kommer att bli
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stamfader för släkten Lundh.
Rågåkra nr 12 och Smedstorp nr 1 står Peter Wiberg för. Det är
möjligt att han äger båda egendomarna. På Smedstorp nr 10 har
strandridaren Rosenberg sin varelse.
Arild räknar 54 hus och där bor 227 personer. Byn har en markerat fattigare ton än Mölle. Ingen av arildsborna skattar för
fickur. Husen är mindre än i Mölle. Det störstå har fem fönsterlufter och tillhör John Berntsson och ligger på nr 4. En lång rad
hus har fyra fönster. Några ovanliga namn bryter av i son-raden.
Det är Johan Hallenhök på nr 52, Nils Pierre på nr 54, vidare
namnet Horneij som bärs av en änka. Arildsborna gör vanligen
bara ett dagsverke i veckan för sin rätt att bebo sina hus, medan
man i Mölle gjorde två ibland tre.
Lerhamn, eller som det än heter, Nyleije, räknar 14 hus. Helge
Trulsson på nr ett är den ende som skattar för fickur. Han har
också det största huset i byn, räknar fem fönsterlufter. Namnet Fex förekommer inte officiellt. Om huset nr 7 står »åbon
död utrikes».
Nyhamn har tolv hus. A nr 1 bor Jöns öfverberg och på nr 12
Jacob Cronberg. Lerhamn är alltså än, år 1805, större än Nyhamn. I Bräcke nr 11 påträffas en Cronberg.
Som nämnts hette kyrkoherden i Brunnby Borup, Wilhelm var
hans förnamn. Han tillträdde tjänsten 1802 och dör 1829. Det
lär ha varit Borup som planerat de stora lindarna som står på
gårdsplanen till prästgården.
Klockaren och komministern heter Kullin, född 1 771. Han blir
år 1830 utsedd till kyrkoherde men dör redan 1834. Det är han
som ska bli farfar till Henrietta Elfverson på Kulla.Jesper heter
han i förnamn, är bondson från Mjellby och gifter sig år 1806
med Hanna Corfitzon från Mölle, vars far hette Jöns Corfitzon
och var skeppare och vars mor hette Karna Gudmundsdotter.
Jespers och Hannas son Gustaf Kullin, som föds 1807, kommer
att bli far till Henrietta. I mantalslängden står Gustaf upptagen
som kustvakt, han bor i Himmelstorp och har en årslön på 200-
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250 Rdl. Han har flera syskon. En syster, Mathilde, gifter sig
med Johannes Schönhult i Viken, en broder, Jean, var pianist
och reste omkring och gav konserter, han omkom vådeligen i
Helsingörs hamn den 13 april 1868 och är begravd i Helsingör.
En .annan broder, Carl Magnus, ägnade sig åt det militära, blev
sergeant, lät värva sig i franska främlingslegionen och dog i 0ran. Han är omskriven i litteraturen.
Här kan vara platsen att införa rättelse av ett fel som har insmugit sig i del I av denna serie, sid. 64. Där står att Henriettas far
hette Jesper, som det framgår ovan ska det vara Gustaf.
Går vi utanför Brunnby sockengränser finner vi, att år 1805 har
Höganäs fiskeläge ett 30-tal hus med 113 invånare. Bland Höganä~arna är en del ovanliga namn. Axberg bor på nr 4, Johan Styf
på nr 5, Anders Westerberg på nr 13, Högsten på 17, Bramberg
bor på nr 21 och är strandfogde. Här i fiskeläget bor också sjötullsuppsyningsmannen Westbom och kronolotsen Anders Månsson - befattningshavare som röjer att Höganäs är en sjöfartsplats.
Den andra delen av Höganäs, Industridelen, kallas Stenkolsgrufvan eller Gustav IV Adolphs gruva. Här styr greve Ruuth, Stavford är direktör, Borgström kassör, Kinberg doktor, Lundstedt
gästgivare, Råberg traktör, Bergström skifvare. 38 arbetare bryter kolet, tolv av dem är gifta, vilket bör innebära att Höganäs
arbetarbefolkning år 1805 räknar 50 personer.
Wäsby kyrkby har 1 7 lägenhetsnummer med ungefär 20 gårdar.
Prosten heter Olin och bor på nr 13, kantorn heter Boustedt
och är hemma på nr 14, ryttaren Högfelt bor på nr 6. Ingesträde nr 8 bebos av sockenskomakaren Måns Svensson - det är
han som är far till Nils Månsson Mandelgren, som levde 18131899. Väsby har 1.255 invånare, av dem 648 skattande.
Lerberget har 28 hus. 86 invånare räknar vi till. Husen här är
jämnstora, alla har två fönsterlufter. På nr 2 bor Kristian Pärsson som är båtsman, på nr 11 bor Flenberg, på nr 12 Killman som tycks vara ett strå vassare än de övriga lerbergetsborna i det
att han har fickur. På nr 1 7 bor Kristian Lundholm och på nr 22
Bengt Tibb.
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Viken är en livskraftig by, här räknas 63 rökar och 341 invånare. Namnen Thåre och Pik förekommer här, Thåre på nr 10 och
Bengt Pik på nr 50.
I Bläsinge nr 1 finns också en Thåre, han är skeppare och bor i
en stor gård med inte mindre än 15 fönster och naturligtvis har
han fickur.
Och borta i Jonstorp lever och verkar en grupp Elfversöner. Där
är borgaren och skepparen Måns Elfverson på Jonstorp nr 3,
hans moder, som heter Elna, bor hos honom; i Tunneberga 2
bor skepparen Jöns Elfverson och i Rekekroken Anders Elfversons änka med fem minderåriga barn. Måns, Jöns och_ Anders är
antagligen bröder och i kretsen ingår också J öran som satt sig
fast på K~llagården.
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1810-TALET, MANTALSLÄNGDERNA BERÄTTAR
Förflyttar vi oss fram i tiden några år, till 1810-talet finner vi
att det har skett en påtaglig välståndsökning. Man lever i skuggan av Napoleonkrigen som rasar därute i Europa. Det sker också en intressant befolkningsmässig sak i våra bygder, en lång rad
nya släkt- och familjenamn framträder nu officiellt. En genomgång av 1812 års mantalslängd visar att bredvid de gamla inarbetade namnen som Pik, vilket är knutet till numren 15, 26 och
44, Corfitzon nr 30, 38 och 41, Bolin nr 39 och 73, Brandt nr
2, 28, 70, Thåre nr 3, 12, 16, Fisk nr 19, 24, 66, 67, Berg nr 29,
62, 69, Kullenberg som bott på nr 8 och 33, finner vi en rad
helt nya namn som Per Andersson Krabbe på nr 10, Anders Andersson Rifve på nr 66, Per Andersson Dune å nr 61, Toll på nr
42, Nils Bejare på nr 54, Backe på nr 47, Collja på nr 49, Per
Delin på nr 8, Nils Gödmarsson på nr 23, Per Andersson Norr
på nr 58, Carl Blom på nr 56, Jöns Grönbeck på nr 48, Möller
på nr 46 och 63, Jöns Hellstedt, som är skomakare på nr 27,
Tobias Hein, skollärare på nr 60, där han även har sin skola. Det
bör vara där nu Ingeborg Nilsson har sin frisersalong.
Krabbe är född i socknen år 1772. Samma år som Anders Rifve,
vilken har två söner, Bengt född 1806 och Anders född 1810.
Av Mölleboma är nio skeppare och borgare. Lars Thåre. född
år 1748 och boende på nr 16 nämns som byfogde. Mölleläge i
sin helhet räknar år 1812 73 hus och här bor omkring 200 vuxna. Härtill kommer Mölle by och Bökebolet. Mölle by består
som förut av två gårdar och de brukas av Nils Hälgesson och
Nils Andersson. Bebyggelsen på Bökebolet har ökat ytterligare
och räknar nu elva hushåll. Där bor bl a en tullare, Hamar heter
han. Jacob Hallberg, Delin och Bergström är andra namn på bosättare där uppe.
Ryhuset innehar Rasmus Olsson fortvarande, han är rätt ung,
född år 1789. Vattenmöllan driver Brunstedt, han är också
trädgårdsmästare på Krapperup. I Möllehässle nr 5 1/4 bor sockenskomakaren Pehr Nilsson Wellberg, född 1783, hans hustru
är åtta år yngre. Krapparp är en stor by, räknar 13 gårdar. Bärekulla vattenmölla, eller som vi sedermera kallar den, Torremöl18

la, är i bruk och drives av Pär Nilsson, som haft den alltsedan
1 780-talet. Stubbarp nr 3 är boställe och brukas av regementsprofossen Peter Strömberg. Han synes enligt längden även inneha Flundrarp nr 2 och nr 3. Flundrarp nr ett har borgaren Pål
Hoberg. Det är nuvarande Hotell Arild. I Bräcke nr 22 bor husaren Zackow och på nr 10 i samma by Anders Jönsson Krabbe .
Husaren Nils Hultberg bor på Elishult nr 2. V attenmöllan nere
vid Sundets strand innehar Tyke Helgesson Nordgren. Bräcke
väderkvarn har Olof Blomberg.
Lerhamn har nu 16 hus, och nu i början av 1810-talet kommer
namnet Fix med. Längre fram ändras stavningen till »Fex». Jöns
Svensson Fix bor på nr 2, Nils Olsson Fix på nr 15 och Lars Olsson Fix på nr 4 - de två sistnämnda är tydligen bröder, söner
till Ola. I 1815 års längd tillkommer ytterligare en Fix, han bor
på nr 2 och heter Jöns Hansson Fix. Det bor också en öfverberg
i Lerhamn, på nr 7, Anders Jönsson öfverberg heter han. Och
på nr 3 bor Anders Lång. Vid denna tid, mitten av 10-talet är
det bara en skeppare och borgare här, Anders Påhlsson på nr ett.
Han är byfogde.
Nyhamn har 18 hus. Det betyder att denna ort har gått om Lerhamn. Passeringen synes ha skett år 1811. I Nyhamn finns tre
familjer Cronberg, Jöns å nr 4,Jacob å nr 12, Christian på nr 3 .
Även på Bräcke nr 11 påträffar vi en Cronberg, Christian, hans
moder, som heter Lussa och är överårig, bor hos honom. På Nyhamn nr ett bor Jöns öfverberg, på nr 13 Eric Feldstedt och
tulluppsyningsman Lundh.
Arild har 55 möjligen 58 hus. På nr 22 finns det en Ungfeldt,
Sven Pehrsson heter han i förnamn, vilket innebär att hans fader
hette Pehr. På nr 55 bor sockenskomakaren Magnus Bolin.
Vi går fram till år 1815 och stannar till där. Det framgår tydligt
att en välståndsökning skett. I Brunnby socken är detta år noterat 118 fickur, av dem fem av guld. 615 Brunnby-bor betalar
skatt för bruk av siden, det är 518 män som nyttjar tobak. I
socknen finns 111 hundar. Det är 1.213 sockenbor som betalar
mantalspengar. Härtill kommer 115 män och 163 kvinnor som
är befriade genom att de är överåriga, och till dessa kommer 309
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pojkar och 326 flickor som också är skattebefriade genom att
de är underåriga.
Enbart i Mölleläge är det 36 fickur. Siden och tobak brukas
praktiskt taget i alla stugorna. Byn har 73 hushåll. Den 70-årige
Jöns Hansson Corfitzon bor på nr 41. På nr 26 bor skepparen
Nils Pijk.
Höganäs, industridelen, har nu en intressant befolkningsbild.
Här finns ett starkt militärt inslag. Under rubriken »Pionier
korpsen» är upptaget 99 män, en del av dem har hustrur, en stor
del av dem bär utländska namn. Vi finner här Petroff, Wollkoff,
Spiridon, Bolskoff, Tauloff, Schamnoff, Romenoff, Karpoff,
Zederoff, Gregorioff I (å nr 8} Gregorioff II (å nr 62), Silioff,
Gropoire. Härtill kommer under nämnda rubrik en del rent
svenska namn som Salsten och Amberg.
Så kommer där vanliga civila gruvarbetare, ett 70-tal, några av
dem är helt unga ligger i 12-15-18-års åldern. Lägger man ihop
de två arbetsgrupperna skulle totala antalet arbetare bli omkring
1 70. De med utländska namn är antagligen ryska krigsfångar.
Bebyggelsen vid gruvan eller Ryd som platsen börjar kallas, sätter fart för att kunna hysa alla som är sysselsatta där. En uppgift
från militärt håll år 1816 säger, att här fanns två grundmurade
tegelhus, 14 grundmurade sandstenshus, alla i två våningar, vartill kom sju korsvirkeshus.
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1820-TALETS KULLABOR
Vi har 1822 års välskrivna och tydliga mantalslängd för Brunnby
socken framför oss på bordet. Förteckningen över dem som bor i
våra byar är klar och redig, det är utsatt ålder på husfadern och
hans hustru, likaså på deras barn över 15 år. I skattekolumnerna
är det angivet om vederbörande nyttjar siden, tobak och spelkort.
Mölleläge har nu 73 fastigheter. Innehavarna av dem heter:
1. Anders Pyk 22 år
2. Anders Larsson Brandt 62 år hu 63
3. Pehr Larsson Thåre 40 år hu 40
4. Hans Andersson 49 år hu 45
5. Skomakare Anders Petersson 28 år
6. Per Anderssons änka 48 år
7. Anders Svensson Hall 49 år hu 46
8. Skeppare Per Johansson Delin 35 år hu 33
9. Lars Anderssons änka 53 år
10. Per Andersson Krabbe 49 år hu 46, son Anders 19 år
dotter lngar
11. Corfitz Thorsson 29 år hu 31
12. Skeppare och borgare Thåre 37 år hu 38
13. Bengt Larsson 51 år hu 41
14. Skeppare Gunnar Larsson 58 år hu 57
»
Skeppare och borgare Lars Gunnarsson 28 år
15.Jonjönsson Pyk 44 år hu 34
»
Skeppare Anders Bolin 31 år hu 27
16. Anders Larsson Thåre 29 år
1 7. Per Andersson 3 7 år hu 41
18. Skeppare och borgare Pål Andersson 61 år hu 60
19. Skeppare och borgare Anders Persson Fisk 49 år hu 48
20. Jöns Larsson 58 år hu 50
21. Änkan Anna 57 år
22. Lars Andersson 38 år hu 36
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23. Nils Gödmarsson 58 år hu 61
24·; Anders Andersson Fisk 7 5 år hu 7 2
25. Pål Larsson 61 år hu 62
26. ~ \eppare Peter Andersson Corfitzon 28 år hu 26
27. Sven Larsson 33 år
28. Jöns Olsson Brandt 42 år hu 49
»
Sjöman Ola Pålsson 30 år
29. Gudmund Jönsson Berg 4 7 år hu 33
30. Per Persson Corfitzon 27 år hu 27
»
Per Corfitzon 58 år
31. Per Jeppsson 52 år hu 45
32. ChristenJönsson 64 år hu 62
33. Bengt Jönsson Holjer 47 år hu 41
34. Änkan Rigel 56 år
35. Lars Gustafsson 33 år hu 34
36. öde
37. Änkan Boel 58 år
38. Skeppare och borgare Nils Andersson Corfitzon 33 år
39. Sören Bolin 61 år son Christian 22
40. Jöns Thorsson 27 år hu 27
41. Anders Nilsson 39 år hu 32
» Jöns Corfitzon 76 år hu 76
42. Lars Persson Toll 35 år hu 42 år
43. Änkan Toll 72 år
44. öde
45. Nils Jönsson 49 år
46. Bengt Nilsson 27 år hu 26
4 7. Sven Andersson Backes änka 44 år
48. Änkan Rigel 59 år
49. Anders Hansson 31 år
50. Jöns J eppson 48 år hu 46
51. öde
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52.
53.
54.
55.
56.
5 7.
58.
59.
60.

Ola Bengtsson 48 år hu 50
Änkan Hanna 62 år
Per Bengtsson Corfitzon 35 år hu 3 7
Peter Nyberg 34 år hu 38
Änkan Gunilda 66 år
Änkan Elna 54 år
Nils Andersson 24 år hu 22
Peter Jönsson 44 år hu 37
Skolehus
»
Per Svensson Pyk 50 år hu 46
61. Lars Nilsson 29 år hu 34
62. Gudmund Andersson Berg 53 år hu 51
63. Änkan Greta 49 år
»
Tyke Nordgren 30 år hu 28
64. Nils Andersson Möller 29 år hu 32
65. Peter Nilsson 31 år hu 29
66. Anders Andersson Rifve 49 år hu 51 son Bengt 15 år
6 7. Anders Andersson Fisk 4 7 år
68. Per Svensson Hall 44 år
69. Jöns Jönsson Berg 45 år hu 42
70. Per Persson Brandt 41 år hu 43
71. Anders Jönsson 46 år
72. öde
73. Per Larsson 38 år, Pål Bolins änka Sissa 48 år
Det är ganska många änkor detta år, vi räknar till 12 st. Namnen
på hustrurna är inte utsatta, först när de blir änkor kommer deras förnamn med. Fyra hus står öde. De gamla Mölle-släkterna
hävdar sig väl. Corfitzons exempelvis sitter på nr 26, 30, 38, 54
men synes ha lämnat ifrån sig stamhemmanet, nr 41, dock innebor 76-årige Jöns Corfitzon där. Thåre är en stor släkt med tre
familjer. Bolinama är med och sitter på två nummer, 15 och 39.
Det sistnämnda är deras stamhemman och låg vid denna tid ute
på det nuvarande torget. Släkten Pyk har satt sig fast på nr ett,
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men Anders Pyk blir inte kvar där länge, redan efter ett par år
går huset över till Christian Pyk född 1797 och hans hustru två
år äldre. Från nr ett kommer en stor och livskraftig släktgren att
utveckla sig. Jon Jönsson Pyk på nr 15 är på 1820-talet byfogde. Fisk och Brandt är väl företrädda i Mölleläge, vardera släkten har tre familj er.
De som är betecknade »skeppare och borgare» får anses driva
handelssjöfart ute på haven. Det är tio möllebor som skattar för
»bruk av sidenpersedlar». Vanligen är det i skepparhemmen.
Arild är år 1822 ett fiskeläge med 55 fastighetsnummer. Där är
några familjer med ovanliga namn i raden. På nr ett bor Lars
Nilsson Westberg, å nr 7 uppsyningsmannen Anderström, å nr
9 Lars Larsson Katt, å nr 19 Jöns Larsson Banck, å nr 23 Lars
Jönsson Fisk och å nr 41 Anders Bengtsson Låck.
Lerhamn har 1 7 fastighetsnummer. Flera namn känns igen. Där
är Anders Pålsson på nr ett, 32 år, som är eller har varit byfogde. På nr 2 bor Jöns Hansson Fix, 32 år, hustrun 44, på nr 3 är
Anders B :son Långs änka, på nr 4 Lars Olsson Fix, 5 2 år, på nr
15 Nils Olsson Fix, 48 år, hu 45, på nr 16 Nils Bengtsson Colja,
53 år, hu 36. Särskilt intressanta är de som bor på nr 6. Jöns Sjöberg, 24 år, står för huset. Inneboende hos honom har vi »Sjömannen Tönnes Hansson Wester, 33 år gammal med hustru som
har samma ålder». Tönnes fanns där inte året förut, han har alltså bosatt sig i Lerhamn år 1822, eller 1821 om nu mantalslängden utskrivits vid årsskiftet. Om ett par år flyttar han vidare till
Mölle, där vi år 1824 finner honom på nr 49 och då har familjen
utökats med två små pojkar.
Nyhamn har 24 hushåll året 1822. Där är två familjer Cronberg:
Jacob, 41 år, hu 38, på nr 2 och Christian Cronberg, 36 år, hu
32 på nr 13. Bland nyhamnama är det flera med ovanliga namn.
Skepparen Jöns Möller på nr ett, uppsyningsman Lundgren på
nr 4, förre strandrijdaren Lund, 45 år på nr 6, bödkaren Hörstedt på nr 7, husaren Peter Sjöberg 33 år på nr 16, far och son
Fellstedt på nr 1 7 och Jöns öfverbergs änka på nr 18.
Vi tar en titt på Bräcke. Här finns det tio gårdsnummer, men ge24

nom ägodelning är antalet gårdar och hushåll betydligt större till
antalet. Särskilt under nr 10 är det många boende. Här på nr 10
är en väderkvarn som Johannes Nilsson driver, här bor också Ola
Månsson Bancks änka, ävenså Anders Krabbe 42 år, hu 40 han har ett torp. Vidare finns här Sven Lundkvist, Abraham Sjövall, Christier Kullenberg, smeden Lindquist, och i ett torp som
kallas Remsan bor Ola Svensson. På nr 4 bor husaren Zachow,
34 år med hustru, 32 år.
Vi vill dröja ett slag vid Bräcke 8 1/4. Här är Bengt Nilssons änka Boel, 53 år, skriven. Hon är född 1768 och hon är mormors
morfars mor till nedskrivaren av detta. Hon tillhörde Ungfeldtarna. Hennes son Per Bengtsson (1789-1855) skriver sig Ungfeldt. Enligt släkttraditionen skulle han ha fått sitt namn av att
han varit med i Napoleon-krigen, slaget vid Leipzig, och att han
därvid skulle ha varit så ung. På gamla dar brukade han ta fram
en fickplunta och sjunga en ramsa om den att den varit med vid
Leipzig.
Ser vi på socknarna i sin helhet året 1822 finner vi att Väsby är
den största då vi räknar enbart de skattepliktiga. Där bor 1.270
skattebetalande. Brunnby kommer på andra plats med 1.200.
Sen kommer Allerum med 984 skattande. Helsingborgs socken
har 505, medan Helsingborgs stad räknar 1.400 vartill kommer
c :a 800 skattefria.
Och vi kan till slut gå ett par år fram i tiden, till år 1824, och
ta några plock ur längderna.
Christian Pijk har satt sig fast på Mölleläge nr ett. Han är skeppare och borgare. På nr 15 bor J oen Jönsson Pijk, som är byfogde i Mölle. Tönnes Hansson Wester med sin hustru Christina
har slagit sig ner på Mölleläge nr 49. Han har två små söner.
På Bökebolet, hos Jacob Hallbergs 70-åriga änka, bor husaren
Nero, 36 år gammal, med sin hustru 40 år.
Och uppe på Kulla återfinns Eskel Andersson, 71 år vars hustru
Kama är 62. De har en son Lars 27 år gammal, och en dotter
Anna 31 år.
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EKONOMISKA FORHALLANDEN
Fristående och ganska utförliga taxeringslängder för Luggude
härad och Brunnby socken framträder år 1821. Genom dem får
vi ganska goda inblickar i det dåtida ekonomiska livet i våra bygder. I taxeringsnämndens protokoll för år 1821 heter det i första paragrafen:
»Det är penningbrist på grund av fallande spannmålspriser». Och
vid bestämmandet av bevillningen ämnar taxeringsnämnden ta
hänsyn till detta. Fiskare kommer dock att få betala skatt som
förut.
För att ta året 1821 och Brunnby socken så ligger den ekonomiska tyngdpunkten hos Krapperups säteri. Detta som är på
3 1/2 mantal är taxerat till 20.188 Rdl. Mölle fiskeläge i sin helhet är taxerat till 16.324 Rdl. Arild kommer ett stycke efter
med 9.350 Rdl. och Lerhamn ännu längre ned med 3.230 Rdl.
Dessa byar lyder helt under Krapperup.
I Brunnby socken finns detta år tre kvarnar. Och det framgår
att Peter Wiberg på Smedstorp nr ett har uppfört en ny hol1ändsk väderkvarn med tvenne par stenar. Det förefaller som om
den byggts år 1820. Taxeringsnämnden bestämmer att den taxeras till 2.000 Rdl. Det är en hög summa, tydligen representerande en förmögenhet. Den kvarn Krapperup äger i Bräcke tas upp
till 1.615 Rdl. Något lägre värde åsätts Krapperups vattenmölla,
vi är osäkra om det rör Torremölla eller möllan nere vid stranden av Öresund, den har i alla fall två par stenar och får värdet
1.211 Rdl.
Det är intressant att ta del av värderingen av de olika gårdarna
vid Mölle. Bökebolet är nu uppdelat mellan bröderna Anders
och Per Nilsson Bökberg, de har vardera 1/16 och varje del upptas till 4 7 5 Rdl. Mölle bys två gårdar, nr ett och två, synes ha
något mer värde i det att de vardera tas upp till 5 7 0 Rdl. Gylleröd synes ha större ägor eller kanske vara i bättre stånd, denna
gård tas upp till hela 1.060 Rdl. Kullagårdarna ligger en hel del
högre. Kullaberget är nu uppdelat mellan fanjunkare Brinck,
som har 2/3 och Göran Elfverson, som har 1/3. Den förres del
taxeras till 3.800 den senare till 1.900 Rdl.
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En rad i protokollet kan ha sitt intresse: två gårdar i Möllehässle,
nr 9 och 10, som är underställda Krapperup har fått anmärkningen »öde, till läget obekanta». Dessa gårdar synes ha ställts
öde långt innan år 1821.
I taxeringsnämndens papper är också angivet lönen åt vissa befattningshavare. Sålunda får kyrkoherde Borup 546:32 Rdl i årslön, vartill kommer avkastning från bostället. Klockaren och
komministern Kullin har 240 Rdl. i årslön och får även han avkastning från sitt boställe. Regementsprofossen Strömberg har
ingen kontantlön utan får nöja sig med vad hans boställe avkastar. Han står för flera gårdar:
Flundrarp nr 2 och 3, Stubbarp 3 och Rågåkra 1. Profoss är den
man som har hand om ordningen och rättsskipningen vid ett regemente, i detta fall Skånska Husarregementet.
De som utskänker spritvaror, håller krog, får betala 16 Rdl om
året för denna rättighet. I Arild är det Pål Hoberg på Flundrarp
1, som ansvarar för den verksamheten. Han har en filial i Skäret
och för denna lokal utgår samma skattesats. I Mölle är det Petter Andersson Corfitzon på nr 26 som har kroghållningsrätten.
Det var noga med utskänkningen, om man serverade spritdrycker en helgdag under gudstjänsttid kunde man bli dömd till 14
dagars fängelse eller dryga böter.
I Höganäs stenkolsgruvor är det år 1821 inskrivet 403 gruvarbetare. Industriorten Höganäs är på starkt framåtgående.
Går vi fram till taxeringen för år 1825 finner vi att det skett en
markerad nedgång i ekonomin. Det förefaller ha varit lågkonjunktur på 1820-talet. Mölle exempelvis tas i sin helhet bara upp
till 10.000 Rdl, Arild till 6.000, Lerhamn till 2.500 Rdl. Det är
klara nedsättningar. Bräcke väderkvarn värderas till 1.500 medan Wibergs holländare i Smedstorp bibehåller sina 2.000 Rdl,
tydligen är det en välbyggd anläggning. Gylleröd tas upp till
925, vardera av de två gårdarna i Mölle by till 555 Rdl. Vattenmöllan - som trädgårdsmästaren på Krapperup Brunstedt driver - ges värdet 1.000.
Där är några uppgifter om de enskilda mölleborna. En möllebo
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med beteckningen »fiskare» får betala -:10 i skatt. Har han båt
stiger skatten till 2:24 Rdl. I Mölle är det bara sju män som står
för egna båtar. De kallas »båtskeppare», bland dem är Anders
Bolin på nr 15, Peter Johansson Delin på nr 8. Ett strå vassare
är Gunnar Larsson på nr 14, han står som skeppsägare och ska
betala 7:24 Rdl. Förmodligen idkar han långväga handelssjöfart,
Gunnar Larsson kommer att bli ingift i Corfitzons-släkten, vi
ser hans namn på deras stora gravsten på Brunnby kyrkogård.
Avgiften för kroghållning är sänkt till sex Rdl.
Och det kan vara på sin plats att nämna några ekonomiska yttringar i bygdens liv. Ar 1816 gör de militära myndigheterna en
sammanställning över boskapsbeståndet i Brunnby socken och
kommer fram till att där finns 293 hästar, 220 kor, 212 ungboskap och 316 får. Och när det gäller odlandet sägs, att det odlas lika mycket korn som råg och havre tillsammans. Det är inte nämnt något om potatis eller vete. På hösten 1828 säljer
Krapperups gård råg för åtta Rdl tunnan. Under sillfisket hösten 1849 kan man i Mölle få en val sill för 24 skilling, det är
1/2 Rdl. Ar 1848 är årslönen för en dräng 50 Rdl, för en piga
20 Rdl. En skollärare med fast tjänst får en årslön på 200 Rdl,
är han ambulerande får han bara 100 Rdl i årslön, men har då
fri kost och logi. Lönen är i stigande. Ar 1850 annonserar man
ut en lärartjänst i Höganäs. Lönen är 300 Rdl plus eldbrand.
Vid samma tid kan man i Ramlösa brunn få kost för en Rdl om
dagen, ett rum där kan kosta 10 Rdl i månaden. En omnibus
kör in till staden för 16 sk tur och retur. I Viken vill man år
1879 ha en examinerad småskollärarinna, 250 Rdl erbjuds i årslön. Det kostade 33 Rdl i täckt och 25 Rdl i öppen diligence att
resa från Helsingborg till Stockholm, år 1833.
Resan tog en vecka och förde med sig övernattningar i Falkenberg, Göteborg, Sollebrunn, Mariestad, Örebro och Vesterås.
Samma år utfärdar Helsingborg stad taxor för gästgiveriet och
enligt dessa kostar en tre rätters middag 26 skilling, ett rum 32,
en kaffe 12 och en butelj öl sex sk. Det kostade fyra skilling per
dag att hyra plats på hamnplanen i Helsingborg om man där ville bygga eller reparera en båt.
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Några sjömanshyror. När den 18-årige Johannes Elfverson år
1857 som jungman mönstrade ombord på briggen Carl Marthin,
kapten A P Bolin, Mölle, får han en hyra av 16 Rdl i månaden.
Han blir så småningom lättmatros och därmed stiger hans lön
till 20 Rdl. Vi kan vidare i tiden följa Johannes Elfverson på
hans sjömansbana. Ar 1860 går han över till koffen Mathilda av
Viken och blir där matros med en hyra av 31 :50 Rdl. Ar 1865
går han ombord på skonerten Snäppan, kapten A V Göransson,
Mölle, nu som styrman och får 50 Rdl i månadshyra. På samma
skuta är 17-årige Oscar Pyk jungman och får som sådan 22 Rdl.
Efter resor till London och Antwerpen höjes Johannes hyra till
53 Rdl.
När så matrosen Anders A:son Bolin år 1873 mönstrar ombord
på skonertskeppet Familjen, där Johannes Elfverson är kapten,
får han 50 Rdl i månadshyra. När Bengt Jönsson Fisk året därpå tar hyra på samma skepp som konstapel får han 7 5 kronor i
månaden. Denna hyra låg högre än den J P J ohnsson, Mölle, fick
då han som styrman tog tjänst på samma skepp år 1873. Kajutvakten N M Homdahl fick 15 Rdl i månaden samma år.
Jungmannen Nils Krabbe från Mölle mönstrar år 1877 ombord
på skonertskeppet Höganäs ( om 250 ton ) där S N Homdahl
är redare och Johannes Elfverson kapten, och får 30 kronor i
månadshyra. Han får följa med till Sundsvall och Swansea och
Genua. Under sina resor får detta skepp en del nya segel, man
skaffar ett bramsegel vilket kostar 198 kr, ett storgaffeltoppsegel som kostar 124 kr, ett övre märssegel som kostar 178 kr
osv.
När år 1889 Bengt Persson från Mölle gick ut som timmerman
på skeppet Volkens fick han 53 kr i månaden i hyra. Hos Bengt
Persson hölls år 1881 auktion. Det såldes då sillnärdingar och de
betingade priser som låg mellan 2:35 och 5:05 kr. Bengt var
först torpare i Bj örkeröd och betalade då ett årsarrende på tre
Rdl plus 28 dagsverken. Ett dagsverke började kl 5 och höll på
till kl 21. På 1890-talet flyttade han till Mölle och för en tomt
739 kvm stor på »värnen» med eget hus fick han betala tio kronor i årsarrende plus fyra ydesillar på val när han fiskade sill.
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De arrendatorer som slog sig ner på Bökebolets mark fick år
1848 vanligen betala två Rdl i städja och tre Rdl i årligt arrende.
Var det fråga om en ensamstående kvinna som hade en stuga
där, kunde hennes årsarrende sänkas till en Rdl om året, men i
gengäld fick hon göra fem dagsverken. Detta gällde exempelvis
om Kjersti, dotter till Petter Fisch.
Så ett par anteckningar om investeringar. I januari 1842 vill höganäsbon S P Lindqvist sä\ja 1/4 av sin jakt Lovisa för 500 Rdl.
Jakten som är byggd på klink av ek lastar 300 tunnor spannmål.
Det skulle innebära att fartyget i sin helhet är värt 2.000 Rdl. I
Mölle på tomt nr 15 låter A P Bolin bygga ett nytt fint värdshus. Detta, som står kvar än i dag, taxerades år 1862 till 3.250
Rdl, vilket är det högsta husvärdet i Mölle vid denna tid. Många
stugor togs upp till bara 500 Rdl. Corfitzons på nr 26, som också var värdshus, fick taxeringsvärdet 1.400 Rdl.
För den som inte kunde hänga med härhemma eller av andra
skäl ville bege sig ut i världen kostade år 1893 en biljett till
Amerika 70 kronor. Den räknades från Helsingborg. Fram till
år 1904 hade priset pressats än mer, 60 kr kostade det enligt annonserna.
Roligt kan det vara att erfara vad som kunde ingå i livets nödtorft och hushållning. Den kända Helsingborgs-affären Flyborg
och Pettersson annonserar i juli 1840 att de säljer svavelstickor,
stöpeljus, skoffor, malt, humle, golvsand mm.
Hos B Leja såldes det giktringar, priset var 16 sk. De hängdes i
örat och ansågs skydda mot värk. Och ett par konsumentpriser
från 1850: en kanna brännvin kostade 32 skilling och ett grovt
rågbröd på två skålpund tre sk. En tunna Höganäs-kol kunde
man få för 40 sk.
Och återigen en blick på sjön: Sjöfarten i Sundet blommar upp
mot mitten av 1800-talet. Under år 1846 noterades en rekordsiffra, under detta år passerar inte mindre än 18.763 fartyg genom Öresund. Den tvärgående trafiken var inte så särskilt livlig.
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Den officiella trafiken kallas »paketbåtarna», och de seglar i
svensk och dansk samtrafik. Varannan dag går en svensk varannan dag en dansk båt över Sundet. Under år 1843 reste med de
svenska båtarna 568 personer mot Helsingör och 790 mot Helsingborg, medan de danske transporterade 5 73 hit och 682 bort
över våra vatten. De danske gjorde 184 och de svenske 176 resor
med sina paketbåtar, säger statistiken. Det kommer efterhand in
konkurrens från ångan och sommaren 1845 går ångfartyget Själland mellan de två syskonstäderna, våren 184 7 sätts S/S William
in här. Priset för en överresa är 32 skilling.
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Lerhamn och Höganäs gör under 1800-talet uppmärksammade
satsningar inom näringslivet. Höganäs inom industrin, Lerhamn
inom seglationen. I Lerhamn är aktiviteten nästan explosionsartad.

Början görs år 1839. En jakt, Två Bröder, byggd av ek och furu
på 19 läster, ägd och förd av kapten H J Fix, inleder raden av
Lerhamnsfartyg. Ar 1844 är det tre fartyg om tillsammans 59
läster skrivna i Lerhamn. Och fem år senare har Lerhamns handelsflotta vuxit ut till åtta fartyg om tillsammans 150 läster.
Och år 1852, säger Sveriges skeppskalender, fanns det tolv jakter i Lerhamn. Namnet Fex intar en framträdande plats i rörelsen. Fartygen hette »Två Bröder» - 19 läster - ägare B J Fex,
»Ingeborg» - 29 läster - ägare H J Fex, »Inrika» - 36 läster ägare L J Fex, »Bernhardina» - 20 läster - ägare S N Fex, »Två
Syskon» - tio läster - ägare J Ofverberg, »Catharina Josefina» 34 läster - ägare N P Andersson.

Skonerten Johanna Matbilda på 98 ton byggd år 1856, är ett
vackert prov på skeppsbygge i Lerhamn.
Kaptenen hette H P Fex.
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Är 1862 står Lerhamn för 17 fartyg om tillsammans 684 läster.
Fem av fartygen äg3 av Fexar. Storleken har ökat, där finns en
skonert på 80 läster ägd av M Bengtsson, en koff »Carl Viktor»
på 60 läster redad av L Fex. Ett par år senare når man storleken
100 läster. Det är ett skepp som NP Andersson redar.
I Helsingborg fanns år 1862 tolv fartyg.
På 1860-talet var Lerhamn en by med 34 hus och med drygt
200 invånare. Byns storlek håller sig ganska konstant årtiondena
framöver. I varannan stuga äger man ett fartyg. Ar 1868 var det
antecknat 20 skeppare och fyra styrmän i Lerhamn. Det håller
på att växa fram storredare, några av Lerhamns-skepparna redar
flera fartyg.
På 1880-talet går dessa storlekar över 300 ton. Ar 1884 exempelvis har Lerhamns seglande handelsflotta följande ståtliga utseende: barkskeppen Ran ( 397 ton ), Hanna ( 357 ton), Christina ( 325 ton ), Ingeborg ( 308 ton ) och Fransiscus { 249
ton ), vidare tremastskonaren Catharina ( 281 ton), Tilly ( 137
ton ) , slutligen briggen Sophia ( 219 ton ) . Och i förteckningen
av år 1890 tillkommer tre skonertar: Betty { 245 ton), Beata
( 208 ton ) och Sofia ( 7 3 ton ) . Där skulle alltså vara två fartyg
med namnet »Sofia» om våra källuppgifter är riktiga.
I samma mån som ångan tränger fram och tar över går Lerhamn
tillbaks som sjöfartsplats. Ännu år 1899 hör fem stora skepp om
tillsammans 1.644 ton hemma i Lerhamn.
De fyra största, som var barkskepp hette Christina, Cosmopolita, Ingeborg, Robert, vartill kommer skonertskeppet Catharina.
»Cosmopolita», som är en järnbark och äges av L Fex, säljs detta
år till ett rederi i Hamburg för 30.000 kronor. Priset ger en antydan om skeppens värde.
Ännu år 1904 var det tre barkskepp hemmahörande i Lerhamn,
men vid tiden för första världskriget var de alla borta.
Med alla skeppen igång måste det ha seglats in vackra fraktpengar till den lilla byn där vid stranden av Öresund nedanför Krapperups borg.
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Höganäs utveckling kan man enklast följa genom det växande antalet anställda arbetare.
Ar 1805 var det 38 stycken. Ar 1812 ett 80-tal.

Ar 1815 får arbetarstammen förstärkning från militärt håll.
»Pionier korpsen» räknar 99 namn och härtill kommer ett 70-tal
civila, i allt är det omkring 1 70 arbetare vid Höganäs-verken.
På 1820-talet går antalet över 400. Atminstone är det upplagt
drygt 400 arbetsnummer fast ett och annat kan vara vakant.
Ar 1850 står antalet på 440. Men 1860 har det sprungit upp till
557.
Under år 1845 utskeppades från Höganäs hamn 33.951 tunnor
stenkol, 533.332 tegel, 30.884 lerkärl, 4.346 sockerformar.
De sistnämnda är avsedda för toppsocker, en sockerprodukt
som numera är borta.
I 1868 års taxeringslängd talas om glasarbetare i Höganäs. De
har utländska namn - J Simon, J Cartot, P Meyer, L Gleisner,
L Simon, F Deverp, Heltzner - och detta talar för att de är
»importerade». Deras årslön ligger på 1.500 - 2.000 Rdl, vilket
är mycket högt. Som jämförelse kan nämnas att gruvingenjör
Ulffers hade 2.500, arbetsfogde Wetterling 750, telegrafföreståndare Frodig 850, skollärare i Höganäs 500 Rdl om året. Vi
konstaterar nu efteråt att dessa glasarbetares yrkesskicklighet inte kom att slå rot här och bilda tradition i stil med keramiken.
Dock ser vi här och var i våra byar fönster med kulörta glas, det
är minnen från Höganäs glastid.
Och går vi vidare i serien anställda arbetare vid Höganäsindustrin
finner vi, att på 18 70-talet går det över 600. Ar 18 74 är det
668. Ar 1890 noteras 803 och år 1901 1.061 stycken.
Siffrorna har vi utläst ur mantalslängderna, som varje år har särskilda, prydligt utskrivna förteckningar med födelseår och civilstånd på de anställda inom gruva och verk.
Möllorna ingick som en viktig del i Kullabygdens ekonomiska
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liv. Ar 1840 fanns det fyra möllor i Brunnby, deras sammanlagda taxeringsvärde upptas till 4.800 Rdl. Wibergs väderkvarn i
Smedstorp taxeras till 2.000, i Flundrarp fanns en vattenmölla
som Jöns Andersson drev, den tas upp till 300 Rdl. Samma år är
det åtta möllor i Väsby och två i Viken. Ar 1842 byggs en holländare i Lönskog, Väsby, varvid en stubbamölla flyttas undan.
För året 1853 utsläser vi att det var åtta möllor i Väsby, fem i
Brunnby, sex i J onstorp och sju i Helsingborg.
Och år 1858 var de fem kvarnarna i Brunnby socken värda
11. 700 Rdl. Tre av dem var frälse: Bärekulla, Bräcke och Vattenmöllan. Krapperups väderkvarn i Bräcke tas upp till hela
4.500 Rdl, en hög summa som talar för att den var nybyggd.
Vattenkvarnen nere vid stranden får värdet 1.500. Den har två
stenar men går ej när torka infaller. Smedstorpsmöllan som Lars
Nilsson har ges värdet 3.000 Rdl och en som står i Stubbarp och
som Per Svensson svarar för antecknas till 2.250 Rdl.
Bärekulla mölla, vars väldiga ruiner vi än i dag kan se strax intill
Kockenhus gård, har alltid intresserat oss och den kan få några
ord extra.
Vi har i längderna följt den bakåt i tiden och finner att den var
i bruk åtminstone på 1760-talet. Aren 1764 och 65 står Nils
Lindstedt för den. Ar 1 785 drivs den av Helge Nilsson och följande år av Nils Lijtman. Omkring 1789 övertas den av Pär Nilsson och han har den långt in på 1800-talet. Ar 1825 har Bärekulla övertagits av Nils Pehrsson, han är född 1792, hans hustru
heter Kjersti. Troligen är han son till Pär. Han har den till åtminstone 1838. Därefter förefaller det som om Bärekulla kom
på avskrivning. I 1840 års taxering benämnd som »en qvarn utan värde». Kan det tänkas att vattentillgången sinar där på sluttningen av Kullaberg?
Ar 1865 och 70 står det antecknat att Bärekulla kvarn är nedriven.
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SOCIALT
På det sociala planet händer en hel del under 1800-talet. Det förekommer en del rörelser i samhällslivet, som inte är helt stabilt.
Under den senare delen av 1800-talet, kulmen tycks ha nåtts under 80-talet sköljde religiösa väckelsevågor genom Kullabygden.
Frireligiösa föreningar bildades. Som monument från denna tid
finns missionshusen. Det finns vanligen ett i varje by.
Det äldsta ligger i Brunnby, platsen som ligger närmast kyrkan.
Redan år 1862 hade man där bildat en arbetsförening som verkade för byggandet av ett missionshus. Man höll till i en skola,
där läraren Bengt Nilsson var sympatiskt stämd. Så var även kyrkoherden i Brunnby, A Hyllander. Man var dock inte säker på
att i fortsättningen få disponera skolan, varför man den 5 mars
1870 beslöt att bygga eget. Byggandet organiserades så att man
bildade ett bolag - Brunnby missionshus aktiebolag, 300 aktier,
varje på fem kronor gavs ut. Varje aktie hade en röst. Den 22 juli 1870 fick man K Maj:t stadsfästelse. Styrelse valdes och i denna ingick bl a pastor A Hyllander, lärare Bengt Nilsson och
Bernhard Agardh. En medlem Jöns Svensson från rusthållshemmet Smedstorp nr 8 skänkte tomt - 4.320 kvadratfot stor och en byggmästare från Varalöv svarade för byggandet. Medlemmarna hjälpte till i arbetet, timret hämtades från en handlande i Ängelholm. På hösten 1870 stod missionshuset färdigt. Undan för undan har man tillbyggt det och i samma mån har tomten utvidgats, också genom donationer. Sven Jönsson valdes
1896 till kassör och beklädde denna post i 50 år. Vid eldsvåda
hos Göran Månssons den 15 september 1915 brann alla de äldre
handlingarna upp.
Mölle följde efter som missionshusbyggare. Inspirationen tycks
ha kommit från Brunnby, män därifrån drev på. I okt 1882 cirkulerade insamlingslistor i Kullabygden på vilka kunde läsas:
»Genom denna lista insamlas gemensamma frivilliga gåvor för ett
under byggnad varande missionshus i Mölle fiskeläge till att i någon mån genom predikande och andra företag föröka Guds rike
på vår Evangelisk-Lutherska trosbekännelse och bibelns grunder.
Vad bidrag som helst mottages med tacksamhet, dock är endast
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var och en som bidrager med fem kronor röstberättigad medlem
inom föreningen.
Mölle den 2 okt 1882
A styrelsens vägnar
Bernhard Agardh.»
På en lista som cirkulerade i Mölle kom det in 600 kr. En lista
som gick runt i socknen inbringade 104 kr. En lista som Else
Pehrsson arbetade med i Björkeröd gav 30 kr, en lista i Lerhamn
inbringade 31 kr. Bland givarna fanns personer från Viken, Esperöd och Lerberget. Ar 1883 stod bygget färdigt. Allt om allt
hade det kostat 1.879:56 kronor. Det hade byggts av råsten och
6.500 sådana hade gått åt, priset för dem var åtta kr per tusen.
Det var inrett med 50 bänkar och hade 14 fönsterlufter. Varje
bänk hade kostat 1 :50 kr. Katedern 20 kr.
Mycket folk sökte sig till Mölle missionshus. Här hölls förkunnelse, söndagsskola, arbetsauktioner och julfester. Även pojkar
sökte sig hit på vintern på mötena. Det var inte enbart av religiösa skäl utan kunde bero på att de plumpt på isen, inte tordes gå
hem genomvåta utan tog sig hit där de i närheten av den härliga
kaminen kunde sitta och torka.
För att gå vidare på missionshusrond i Brunnby socken byggdes
missionshuset i Arild ungefär samtidigt som det i Mölle. Stadgarna är tryckta 1883. Till finansieringen tog man ett amorteringslån på 1.000 kr.
Missionshuset i Nyhamn kom till något senare, möjligen 190305. Byns folk samlade ihop till det och byggde det själva.
Utvandringen till Amerika kan betraktas som en störning i samhällslivet. Den möjliggjordes av de förbättringar seglationen undergick och den underblåstes av de vilda berättelser om guldfyndigheter i Kalifornien som tidningarna publicerade.
Redan i juni 1843 kan vi i Helsingborgs-Posten läsa att briggen
Svea avseglar från Helsingborg med 19 personer av olika yrken
ombord, vilka ämnar utflytta till Amerika. Resan kostar i första
klass 140, i andra klass 120 och i tredje klass 106 Rdl. Detta
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skedde långt innan ryktena om guldfynd hade spritt sig över
världen.
Men i början av år 1849 kommer de. Det berättas om sagolika
inkomster. Småpojkar kan tjäna fem-sex dollar om dagen bara
genom att rota i vaskrännorna. Dagsverken för vuxna kan betalas med 24 till 30 dollar. På en vecka kan en flitig karl vaska
fram guld för 10.000-tals dollar. Och följderna är ödesdigra.
Män överger sina familjer, sina gårdar, sina skördar, arbetsplatser, regementen, fartyg och bara rusar iväg mot Kalifornien. Det
beräknas att 100.000 människor landsvägen över Klippiga bergen sökt sig mot guldlandet. Vägen är kantad av vitnade skelett,
vagnsvrak och skräp. Men även sjövägen tar man sig dit. I febr
1849 ligger 60 fartyg i New Yorks hamn under lastning för Kalifornien. Avståndet dit förbi Kap Horn är 2.550 miles. Det berättas också om den hårda och laglösa tillvaron därborta. Det förekommer att guldgrävare lejer indianer till att vaska och då dessa
är utarbetade eller vill lämna sina jobb helt enkelt skjuter man
ner dem. Likaså går den som hittat guld aldrig säker, revolvern
sitter löst. Besättningarna rymmer från fartygen som därigenom
inte kan återvända. At de sjömän som stannar kvar i tjänst bjuds
väldiga hyror. »Torparna är rika som Carnegie och boskapen äter
färsk spenat med ägg här borta i Kalifornien», berättas det.
Och det dröjer inte länge förrän man härhemma får se praktiska
resultat av guldruschen. I sept 1849 kommer en norrman Chr.
Poulsen hem från Kalifornien med en behållen förmögenhet på
36.000 Rdl. Och den 4 maj 1850 berättar Helsingborgs-Posten
att två guldgrävare kommit hem från Kalifornien. De har en behållen summa av 80.000 Rdl med sig. Den ene är från Gottland,
den andre från Farhult och heter Björngren. Detta kanske blir
den direkta stöten för fyra hantverkare från Helsingborg som avreser i sept samma år för att söka guld därborta. Det bildas aktiebolag i vårt land med guldgräveri i Kalifornien på sitt program. Och i aug 1851 kan man gå ombord på ett skepp på Köpenhamns redd för vidare befordran till Kalifornien. Priset för
resan, som ska gå förbi Kap Horn, är 350 - 450 Rdl, familjer får
rabatt.
Så småningom lägger sig guldfebern men inte Amerika-febern.
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De som farit över drar nya till sig. I Öresunds-Posten finns i april
- maj 1865 att läsa en klar och utförlig redogörelse för levnadsvillkoren i Kansas. Det är den skandinaviska föreningen där som
står för den och den röjer en tydlig tendens: Utvandra hit, vi ska
ta hand om dig. Efter att ha läst den långa instruktiva fortsättningsberättelsen konstaterar vi, att utvandraren på 1860-talet inte behövde resa på vinst och förlust.
Och i maj månad år 1865 kan vi läsa om hur Fleninge sockens
fattigvårdsnämnd radikalt löser fatttigvårdsproblemet: man erbjuder sina klienter biljett till Amerika!
Det försiggår en utvandring från jordbrukssocknarna av kortare
räckvidd. En ström av människor går till Höganäs industrier. Arbetarantalet där ökar stadigt. Men denna omflyttning försiggår
inte helt smärtfritt. Sommaren 1867 är det spänning och oro i
Höganäs. Oron färgar av sig i tidningsspalterna. Arbetarna hotas
av en lönesänkning och slår förtvivlat vakt om sina intressen.
Man meddelar att daglönen för vissa arbetsgrupper är bara 66
öre, där finns inget att knappa in på. Höganäsbolaget gör en
motstöt och kommer med en mera solig skildring. 15 riksdaler i
veckan kan man tjäna, sägs det.
År 1898 blir det allvarligare. Denna gång blir det öppen konflikt
om föreningsrätten. Hjalmar Branting besöker Höganäs och håller ute på Sandflyget tal. Han har en flakvagn som talarstol, 300
personer lyssnar på honom. Den 7 maj samma år tar han upp saken i riksdagen och riktar skarpa angrepp mot Höganäsbolaget,
som han säger stiftar egna lagar för sitt område, lagar som gäller
vid sidan eller över den allmänna. Bolagets dekret att förbjuda
arbetarna tillhöra socialist- eller fackföreningar betraktar han
som ett upphävande av den politiska friheten och ett attentat
mot arbetarnas tankefrihet. Sveriges lag vet inget om sådana förbud, framhåller han.

Det var ett hårdnande socialt klimat i Höganäs vid tiden för sekelskiftet. För de fackligt intresserade arbetarna var ställningen
något i stil med den för de första kristna i Rom. Det var förbjudet att tillhöra facklig sammanslutning, likaså att prenumerera
eller hålla tidningen Arbetet, ävenså att hålla möten. Länsman39

nen förbjöd fastighetsägarna att upplåta sina hus, man fick smyga sig till sammankomsterna och i medlemsmatrikeln hade man
fingerade namn. Det förekom att arbetare råkade illa ut, de
bannlystes och i värsta fall drevs de i landsflykt. Efter storstrejken år 1909 skärptes förföljelserna, en grupp motspänstiga drevs
bort från Höganäs. De nödgades utvandra till Amerika. Det var
något av »vae victis». Höganäs drabbades av andra plågor under
sin uppväxttid. Koleran slog ohyggligt hårt här år 1873. Farsoten gick i Helsingborg och en Höganäs-flicka som var på besök
där tog sjukdomen med sig hem. Under de första veckorna i aug
1873 insjuknade tio - elva höganäsare, av vilka fyra till sex dog.
I slutet av månaden stegras farsotens kraft och därmed stiger antalet veckoinsjuknade till tio - femton och dödsfallen i enlighet
därmed. Livet i Höganäs höll på att stagnera. Arbetet i gruvorna
stannade av, likaså i lergodstillverkningen. Det var fara för att
pumparna i gruvan skulle stanna. Telegrafstationen var tidvis
stängd. Livsmedelstillförseln kom i olag, hungersnöd höll på att
utbryta. Folket från den omgivande landsbygden vågade inte ta
kontakt med höganäsarna, och när dessa vågade sig ut i bygden
motades de bort.
Kyrkan och Tivolit inrättades till sjukhus, likaså anskaffades
tält för de sjuka. Ännu i sept rasar koleran för fullt, först mot
slutet av månaden bedarrar den och i okt kan man göra upp den
bittra sluträkningen.
I Bruksförsamlingen har 168 människor dött. Av dem var 80
män och 88 kvinnor. Dödligheten var störst i 50-60 års åldern. I
tolv familjer dog både mor och far. Det blev 37 änkor och 26
änklingar. 48 barn ställdes faderlösa och inte mindre än 28 blev
helt föräldralösa. Bruksförsarnlingen hade vid denna tid 2.294
invånare.
Att koleran slog så häftigt i Höganäs berodde antagligen på bristande hygieniska anordningar. Gruvkanalen gick vid denna tid
öppen och det är möjligt att man ur den tog sitt hushållsvatten.
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B r u n n b y gör under 1800-talet en egendomlig befolkningskurva. Under det första halvseklet, fram till 1870-talet gör befolkningsantalet en rask och stadig uppmarsch, når på 1870 och 80-talen toppnivå, då man segar sig över 4 .000-personersstrecket, ligger kvar däroppe några år och noterar 1880 sin absoluta toppsiffra med 4.076 invånare. Redan året därpå börjar invånarsiffran dala och sedan faller den i en jämn obruten nedförsbacke. Det är 3.497 invånare i Brunnby socken under seklets sista år. Socknen når aldrig upp till siffrorna på 1880-talet. Noga
räknat är det en tillbakagång på 14,2 procent. Vi kan ta de löpande befolkningssiffrorna i årsföljd:
Ar 1805 hade Brunnby
1812
1816
1822
1830
1840
1850
1860
1870
1875
1877
1880
1881
1885
1890
1895
1899

1.677 invånare
1.940
2.120
2.161
2.320
2.543
2.977
3.593
3.911 - 886 matlag
4.016
4.015
4.076 - 1.033 matlag
3.962
3.992
3.786
3.551
3.497

De första talen är hämtade ur mantalslängderna, de efter 1850
från »Bidrag till Sveriges offentliga statistik».

Jonstorps socken gör nära nog samma befolkningskurva. Ar
1822 har man i denna socken 1.319 invånare, år 1850 1.683,
1870 2.249, 1877 2.224, 1890 1.912, 1899 1. 730.
Det har tydligen hänt något inom jordbruket i Kullen på 1880talet. Varför lämnar kullaborna sina fäders jord? En del av svaret ligger i Höganäs befolkningsutveckling. Enligt K Maj :ts brev
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av den 23 nov 1852 bildas Höganäs bruksförsamling detta år.
Och Höganäs, som representerar industrialismen, ritar upp sin egen befolkningskurva. Den löper stadigt uppåt.

Ar 1855 har man i Höganäs 1.775 invånare, år 1870 har antalet
stigit till 2.305, år 1880 till 2.433, år 1890 till 3.335 och står på
4.056 under 1800-talets sista år. Höganäs går om Brunnby år
1894 och drar sedan ifrån.
Väsby socken, som är nära förbunden med Höganäs och dess
industrier, håller en nästan vågrätt kurva under 1800-talets senare del. Utvecklingen är jämn och stadig. Ar 1822 hade man där
2.427 invånare, 1860 2.935, år 1880 3.476, 1886 3.667, 1899
3.661 invånare.
Här bör man hålla i minnet att Höganäs bruksförsamling var en
utbrytning från Väsby socken. Väsby och Brunnby hade genom
tiderna varit de två största socknarna inom Luggude. 1800-talet
såg dem distanseras av Höganäs.

42

DAGSTIDNINGARNA KOMMER
Ett roligt inslag i bilden av 1800-talet är att dagstidningar börjar
ges ut. Helsingborg, Ängelholm och Höganäs blir utgivningsorter
och härifrån bevakas skeendet i NV Skåne. Några av tidningarna
har upphört, andra fortgår när detta skrives.
Med Höganäs som utgivningsort startar Höganäs Tidning år
1887 och har Hilmer Arvidsson som redaktör. Här börjar också
Höganäs Posten sin bana 1899. I Engelholm kommer Engelholms Tidning år 1867 med] G Johansson ooh Engelholms-Posten tio år senare med Per Paulsson som redaktör.
I Helsingborg startas fyra tidningar: Helsingborgs Dagblad år
1884 ( Gustaf W Hoflund ), Helsingborgs Tidning år 1867 med
Nils Jönsson som redaktör, Öresunds-Posten av Oscar P Sturzenbecker år 184 7, men allra först på plan var Helsingborgs-Posten, som Jöns Torell startade 1824. En genomgång av denna
vecka för vecka, år efter år ger god insyn i den tidens livsföring
i vårt hörn av Skåne. Vi har gått genom den fram till 1850.
I de första numren nämns namn på de fartyg och dess befälhavare som passerar genom Öresund. Och här återfinns genast kända namn.
»Götha Lejon» med P A Pig som kapten passerar Helsingborg
den 27 mars 1824 på resa från Fredrikshald till Köpenhamn
med timmer. Någon vecka senare passerar fartyget igen på resa
norrut, nu ska det till Rörvik med spannmål. Fram i maj passerar »Helena» med Christian Pyk som kapten. Han kommer från
Riga och skall till Brest med timmer. I april passerar Anna Lovisa med Corfitzon som kapten, på resa från Bremen till Stockholm.
De här notiserna utsäger med full tydlighet att kullabor drev
handelssjöfart på 1820-talet. Ibland retar man sig på att journalistiken är ofullständig, som då en båt från Kullen kapsejsar i
Helsingörs hamn, varvid fyra män omkommer. Det är även en
hustru ombord, en av männen håller henne uppe tills hon kan
räddas, men han drunknar själv. Det står inte angivet varken vad
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fartyget eller dess besättning heter.
Under år 1825 är det ganska tätt mellan vrakauktionerna.
Strandningar tycks vara en rätt vanlig händelse vid denna tid. I
maj hålles auktion efter den engelska briggen Barbara, som
strandat inne i Skelderviken. Den 10 aug håller man auktion i
Höganäs gästgivargård på virke som bärgats från den strandade
briggen Johan Samuel. Den 23 sept är det vid Viken vrakauktion efter engelska skeppet Britannia. I slutet av år 1825 blir det
en hel anhopning av vrakauktioner: i Helsingborg säljs last från
den strandade briggen Maria, det är _godsaker som vindruvor,
russin, citroner. I Höganäs säljs inventarier från det strandade
engelska fartyget Majestic och så säljs en rätt ovanlig ilandbärgad last från briggen Friheten, det är bl a böcker och kopparstick.
Under år 1826 antecknar vi följande namn på strandade faryg:
danska jakten Sjöriddaren, vid Viken, koffenJimmina Bouman,
också Viken, briggen Livonia, vid Torekov. Under året passerade
genom Öresund 5.661 fartyg från norr och 5.361 från söder. Av
dem som gick sydvart var 644 svenska och 79 amerikanska.
Under året 1827 inträffar nya strandningar med åtföljande vrakauktioner. I februari hålls auktion vid Torekov, där briggen Estafette förolyckats, i Nyhamn i juni efter briggen Eliza från
South Shields. Vid Viken blir det två vrakauktioner först efter
Alse, sedan efter Amsterdam-Paket, båda är galeaser.
Under år 1828 finner vi bara en vrakauktion, den är i Hittarp, i
mars efter slupen Amalia.
Aret 1829 avsätter ingen strandning vid våra kuster, men följande år, 1830, drar med sig en lång rad. I april säljs vid Viken vraket efter briggen Concordia. I juni säljs inventarier från det
strandade skeppet Sechs Geschwister, i Höganäs. I Torekov är
det i sept vrakauktion efter briggen Der Löwe. I okt är Höganäs
platsen för auktion efter briggen The Hope. Och i nov blir det
ny vrakauktion på samma plats, denna gång gäller det den norska slupen Harids Haab och så avslutas strandningsåret 1830 med
en vrakauktion i Viken den 8 dec efter preussiska briggen Maria.
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En vanlig fartygsauktion detta år är att notera. I okt månad låter kapten Sven Wiberg från Smedstorp sälja en bomsegelfraktbåt, som lastar 100 tunnor spannmål. Båten ligger i Lerhamns
hamn och det är möjligt, att Sven Wiberg själv byggt den fast
det står inte utsatt i annonsen.
Aret 1831 synes ha varit ett mot sjöfarten vänligt år, ingen
strandning äger rum vid våra kuster. Det noteras en synnerligen
livlig sjötransport av spannmål, på en majvecka passerar 234
spannmålslaster förbi Helsingör, en stor del av dem är avsedda
för England.
Följande år går nästan smärtfritt förbi. Endast en vrakauktion är
att anteckna. Den hålles i dec i Höganäs och den har till föremål
briggen Möjligheten.
1833 för med sig en rad strandningar, därav en vid Mölle, som
kommer att tilldra sig mer än vanlig uppmärksamhet. Vid Höganäs är det först vrakauktion efter engelska briggen John Catto
den 14 aug. Den 3 nov strandar briggen J uno vid Svanshall och
den 26 anordnas det vrakauktion efter henne. Och den 23 dec
1833 strandar det engelska skeppet Diadem vid Mölle, det är på
resa Petersburg - London. Detta skepp förekommer i folktraditionen. Det var lastat med furuplank och talg. Platsen där det
strandade kallas än i dag för Talgalån eller Engelsmannaholed.
Undan för undan bärgades talg från det vilket gav upphov till en
lång rad auktioner följande år. Även ett par kanoner bärgades iland från skeppet, de låg först på »Sissa skans» blev sedan uttagna till förtöjningspållare på Mölle hamn, där vi än i dag kan se
och ta på dem. De står på yttre kajen, ganska rostiga men ännu
tjänliga.
Går vi vidare i strandningskrönikan finner vi, att år 1834 i april
är det vrakauktion i Torekov efter danska briggen Charles.
Under åren 1835 och 36 finner vi inget av denna art, men år
1837 noteras en vrakauktion i Viken i januari efter galeasen
Salm. Och i samma månad år 1839 går briggen Anne Margarete
från Skien i Norge på vid Halsa rev. Viken är platsen för en dramatisk strandning i maj 1840. Under svår storm ränner ett far-
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tyg på, först är besättningens öde ovisst, men dessbättre lyckas
man bärga de nödställda. Det visar sig vara den skottska slupen
William lastad med stenkol. Den 3 juni 40 auktioneras vraket
bort för 160 Rdl och dess last, som anses svår att bärga, för 150
Rdl.
Därmed gör vi uppehåll i strandningskrönikan, fast den fortsätter århundradet igenom med stadigt återkommande olyckor. Vi
lägger märke till att briggarna dominerar bland de strandade fartygen. Kan det bero på att denna fartygstyp har sämre segelegenskaper? Och man kan dra slutsatsen att de många strandningarna med åtföljande bärgningar tillförde bygden en mängd livsförnödenheter som virke, textilier, metaller, stenkol, fartygsin ventarier mm. Ruffarna i Mölle och Arild, liksom den vid Josefinelyst härrör från strandade segelfartyg.
En regelbundet återkommande annons vittnar tydligt om kullaskepparnas företagsamhet. Redan på 1830-talet kommer de
första till synes. Det står ungefär: »Med kapten A P Elfverson,
galeasen Vandringsmannen, som blir segelklar nästa vecka, finns
lägenhet för fraktgods och passagerare till Stockholm». Fartyget
ligger antingen i Helsingborg eller Landskrona. Ar efter år återkommer annonsen. Ar 1841 övertar G Elfverson befälet på
Vandringsmannen, antagligen är det en son. Och år 1850 rycker
kapten Kullenberg med sin jakt Enigheten in på samma trade.
JA Fex med jakten Anrika prövar samma sommaren 1851.
Tidningslägget från 1820 och 30-talen ger också glimtar om den
tidens ganska hårda rättsväsen. Under år 1833, säger en uppgift,
var den 21 avrättningar i vårt land. Och med anledning av en förestående exekution i Astorp görs det några reflexioner. Det
kostar 50 Rdl att föra den dödsdömde från fästningen till avrättningsplatsen. Det går åt minst 400 dagsverken vardera på 24
sk och lika många till återfärden, när det ska anordnas spetsgård
och slutligen beräknar man att 800 åskådare försummar en dags
arbete för att se på, och det är inte bara det att de ser på utan
de lär sig också grymhet och råhet och super bort en massa

pengar. Man kommer fram till att avrättningen i Astorp kommer
att kosta minst 850 Rdl.
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Namnet Annelöf förekommer rätt ofta när det gäller offentliga
avrättningar. Platsen ligger söder om Landskrona och förefaller
ha varit flitigt använd offentlig avrättningsplats. Från år 1833
meddelas ett starkt exempel. I aug detta år dömdes pigan Kjersti
Persdotter till döden för att hon med gift tagit sin åtta-åriga dotter av daga. Den 19 dec samma år går domen i verkställighet i
Annelöf och det är inte fråga om en enkel halshuggning. Nej,
Kjersti får avhugget högra handen, halshugges och brännes sedan
på bål.
Och när artilleristen R. och husaren L. den 20 jan 1833 halshugges på Mörarps avrättningsplats har mycket folk kommit tillstädes för att titta på.
Och det berättas om när en husman från Ströö avrättas i Annelöf den 20 aug 1845 för att han dräpt en dräng »att mycket folk
hade kommit tillstädes». Avrättningarna var ett folknöje.
Tonen var hård inom rättsväsendet denna tid. I England håller
man i början av 1833 på att införa en pryglingsmaskin. Den är
redan avprovad och godkänd av en engelsk överdomstol, och så
inrättad att den vid brottslingars bestraffning noga kan avväga
slagens styrka och antal, så att de inte beror på den slåendes tillfälliga sinnesstämning.
Det var stränga vintrar på 1820- och 30-talen. I febr 1827 bär isen över Öresund och det blir livlig trafik mellan Helsingborg
och Helsingör. Det talas om någon som blivit kvar där ute och
frusit ihjäl. Lastbryggan vid Höganäs förstörs av isen. Och år
1829 är det åter hård isvinter med is på Öresund och trafik mellan de två städerna. Kölden driver fram vargarna. Sådana dyker
upp på Hässlunda ängar där de anfaller hästar och svin. Även i
Risekattslösa har vargar varit framme och anfallit rådjur. År
1830 bär isen igen över sundet. I jan detta år är det några praktiska lantmätare i farten och med hjälp av lantmätarkedja passar de på att mäta exakta bredden över Sundet. De kommer
fram till att mellan Helsingborg och Kronborg är det 6.665 alnar.
På Öresund händer lite av varje. Den 21 sept 1841 tar sig den
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danske gymnastikläraren Andersen för att gå på vattenskidor
över Öresund. Det är en sensation, mycket folk tar emot honom
i Helsingborg. En herr Hökerberg ska ha uppfunnit och konstruerat det nya samfärdsmedlet.
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Sjömän från Mölle
som omkommit därute på havet.

Ett dystert inslag i 1800-talets väv är stegringen av antalet omkomna sjömän från våra bygder. Allt eftersom seglationen blir
livligare stiger antalet. Skrämmande ofta försvinner segelfartyg
med man och allt. Vi har gått igenom dödboken för Brunnby
socken från år 1836 tom 1940. Antalet sjöfarande från Brunnby socken som har gått bort därute räknar vi till 365. Av dem
var 97 från Mölle. Och räknar vi bara 1800-J:alet kommer vi
fram till att 298 Brunnby-sjömän och av dem 77 möllebor stupat i sin tjänst från år 1836 tom 1899. Här förteckning på
männen från Mölle:
De första åren förskonades Mölle från dödsolyckor därute.
1842:
Peter Bengtsson, från Mölle 13, 32 år gammal, drunknar utanför
Mölle.
1848:
Konstapel Lars Gustafsson, från Mölle 46, 28 år gammal,
drunknar på resa till Havanna med skonerten Laura.
1850:
Båtförare Ola Jönsson, från Bökebolet, 30 år, drunknar i Malmö
hamn.
1853:
Kapten Göran Jönsson, från Mölle 5 7, 44 år, drunknar i Ystads
hamn 2/5.
1854:
Sjöman Isaac Andersson, från Mölleby, 22 år, drunknar vid
Gottland den 24 sept.
1857:
Båtförare Hans Tönnesson, från Mölle 61, 36 år gammal och sjöman Magnus Svensson, från Mölle 24, 32 år, drunknar båda under stark storm och yrväder utanför Kullaberg på resa från
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Halmstad till Danmark med brädlast, som tillika med båten blev
bärgad på danska kusten den 10 mars.
1858:
Jöns Göransson, från Mölle 57, 14 år, drunknar vid Läsö,
Anders Bengtsson, från Mölle 40, 32 år, drunknar i Cronstadt,
Skeppare Nils Göransson, från Mölle 5, 23 år, och
Jöran Petersson Fisk, Mölle, 16 år - båda drunknar på Nordsjön.
1859:
Styrman Nils Andersson Krabbe, från Mölle 4 7, 29 år, drunknar i Nordsjön någon av dagarna 5-15 april, under segling med
H N Horndal, Sjöman Nils P Nilsson, från Mölle 58, 22 år, föll
från masten på fartyget »Fyra bröder» den 3 sept och dödas vid
fallet.
1862:
Sjöman Hans Larsson Fex, från Vattenmöllan, drunknar den 1 7
dec under segling med skeppet Duke of Malikoff från Liverpool,
1.000 eng miles på andra sidan.
1866:
Skeppare Anders Nilsson, från Mölle 12, 45 år gammal, dör i kolera i Stockholm på sitt förandes fartyg Petronella, den 1 juli.
Sjöman Nils P Påhlsson, från Mölle 50, 20 år, gick över bord och
drunknade vid Cap Horn på resa från Rio Janeiro till Kalifornien å Stockholms-fartyget Hedvig, den 4 april,
Sjöman Jöns P Rosenius, från Mölle 73, 17 år, föll över bord
och drunknade från Lerhamns-fartyg utanför Ystad.
1867:
Anders P Tönnesson, 18 år, son till framlidne Hans Tönnesson,
omkommer i Norrköpings hamn ombord på skonerten Gesina
Mensinga den 23 juni.
1868:
Skeppare Anders P:son Pyk, från Mölle 1, 51 år gammal och
fiskaren Anders Christiansson, från Mölle 32, 68 år, båda drunknar i Skelderviken den 14 augusti.
50

1869:
Sjöman Anders Larsson Fisk, från Mölle 29, 40 år, ihjälosas av
kolos ombord på däcksbåten Carl,
Båtskeppare Anders Jönsson, från Mölle 65, 46 år gammal, föll
överbord och drunknade i Halmstads hamn den 30 jan efter slag
av bommen på hans däcksbåt vid revning av seglen, han var gift
med »Gröna änkan»,
Fiskare Nils Olsson, från Mölle 53, 60 år, drunknar den 1 okt.
1870:
Nils Andersson, från Mölle 58, 73 år gammal, drunknar under
fiske.
1871:
Sjöman Jöns P Svensson, från Bökebolet, 16 år, ihjälslagen genom fall från stormasten ned på däcket, begravd i Atlanten,
Sjöman Hans P Bengtsson Rifve, från Mölle 66, 31 år, omkommen under segling på Atlanten i juni,
Styrman Jöns Andersson, från Mölle 63, 31 år, föll överbord i
Öresund och drunknade.
1872:
Sjöman Christian Lundgren, från Mölle 69, 36 år, drunknad i
Nordsjön i farvattnen vid Skagen,
Oskar Engelbrekt Svensson, Mölle, 20 år, omkom i Bottniska viken,
Anders, 17 år, son till änkan Sissa, Mölle 18, saknad i farvattnen
vid Höganäs den 1 7 juli.
1873:
Sjöman Bengt Andersson, från Mölle 60, 18 år, död efter fall
ned i lastrummet å fartyg på Ystads redd,
Sjöman Alfred Jönsson, från Mölle 60, 16 år, drunknad i farvattnen vid Oland under segling med kapten B J Fex,
Sjöman Nils P Möller, från Mölle 22, 1 7 år, omkom under segling vid Särö den 14 dec.

1874:
Sjöman Jöns P Svensson, från Mölle 70, 19 år, dör i Gula febern
i Rio de Janeiro den 24 april,
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Jungman Nils P Möller, från Mölle 35, 18 år, drunknad i Nordsjön ombord på norska skeppet Hanna, den 21 akt.
1875:
Kustroddare Carl H Hoberg, från Mölle 73, 26 år, drunknar vid
Mölle.
1876:
Sjöman Jöns P Petersson, från Mölle 18, 31 år, dör i Hongkong
23 aug.
Så kommer en uppgift i Brunnby sockens dödbok som kommer
oss att begrunda. Där står att den 21 dec 1876 omkommer elva
sjöfarande från Brunnby socken däribland
Sjöman Nils P Brandt, från Mölle 58, 17 år,
Sjöman Jöns P Andersson, från Mölle 29, 18 år,
Sjöman Bernhard Svensson, från Bökebolet, 18 år,
Det står inga förtydliganden, men som kaptenen i gruppen heter
Anders Jönsson och är från Lerhamn 1 7, är det troligt att det
rör sig om ett Lerhamns-fartyg som gått bort med man och allt.
1877:
Styrman August Julius Elfverson, från Kulla, 21 år, drunknar utanför Kapstaden den 25 mars,
Sjöman Peter Andersson, från Mölle 65, 25 år, drunknar i Nordsjön under resa med ångaren Tornerhjelm. Här möter vi för första gången den nya tiden, ångbåten,
Sjöman Nils P Bengtsson, från Kullens fyr, 26 år, drunknar i farvattnen vid Ostindien,
Sjöman Nils Aug Möller, från Mölle 12, 17 år, drunknar i Mexikanska golfen.
1878:
Båtskeppare Jöns Jönsson Fisk, från Mölle 49, 63 år gammal,
och fiskare Paul Jönsson, från Mölle 46, 58 år, drunknar båda i
Mölle hamn 30 maj.
1879:
Styrman Alfred Hoberg, från Bökebolet, 20 år, drunknar
Nordsjön den 21 okt.
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1880:
Skeppare Gilles Elfverson, från Mölle 12, 49 år, omkommer vådligen i Mölle hamn den 16 febr. Enligt notis i dagstidningarna
höll man på att hugga upp isen inne i hamnen.
Fiskare Pehr Jeppsson, från Mölle 45, 55 år, drunknar i Öresund
5/6,
Sjöman Christian Petersson, från Mölleby 2, 19 år, omkommer
tillsammans med fyra andra sjöfarande med briggen Beata som
gick i kvav med gods och besättning på dess .resa till England
den 28 okt.
1881:
Sjöman Anders Nilsson, från Mölleby 4, 16 år, drunknar vid
Gottland den 20 aug.
1882:
Sjöman Janne Nilsson, från Kulla, 1 7 år, drunknar på Skanörs
redd 4/4.
1883:
Styrman Anders Kullenberg, från Mölle 13, 29 år, omkommer
med skeppet Mathilda, som gick bort med man och allt i Nordsjön den 12 dec 83.
1884:
Matros Jöns Andersson Berg, från Mölle 62, 25 år, omkommer
med skeppet Percian, Skottland, i Atlanten den 16 jan.
1886:
Kustroddare Jöns Bengtsson, från Mölle 80, 60 år, drunknar i
Öresund.
1887:
Sjöman Alfred Bolin, från Mölle 2, 23 år, död i Gula febern på
resa från Rio de Janeiro till Amerika.
1888:
Fiskare Jöns P Jönsson, från Mölle, 55 år, föll överbord, Öresund, och drunknade.
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1891:
Båtskeppare Nils Olsson, från Mölle 44, 65 år, föll överbord och
drunknade vid Stege den 28 juli.
1892:
Sjöman Anton B-son Rifve, från Mölle 37, 22 år gammal, slogs
överbord och drunknade på resa Newcastle-Kristiania 28/2 92 ,
Sjöman Anders P Petersson, från Mölle 22, 34 år, omkommen
under olyckshändelse i New York den 15 dec 92 .
1893:
Sjökapten Johannes Olsson från Ryhuset, 36 år, död i Gula fe bern i Santos den 14 jan 93 .
1894:
Sjöman Alfred Bengtsson, från Bökebolet, 23 år, död i Gula febern på sjukhus i Rio de Janeiro den 16 juli 94,
Sjöman Nils Tönnesson, från Mölle 5, 68 år och
sjöman Jöns Svensson, från Mölle 73, 72 år, båda omkom efter
att deras snipa kantrat under segling norr om Kullaberg 7 sept.
1895:
Sjöman Alfred Andersson, från Mölle 21, 24 år, gick överbord
och omkom på resa Hamburg-Sydney med skeppet Afganistan,
d 17 jan,
Sjöman Anders Wellberg, från Mölle 51, 36 år, drunknar i Bangkok. Enligt muntlig uppgift fastnade han i ankarkättingen och
drogs med ner i djupet.
1896:
Sjökapten Olof Persson, från Mölle 35, 57 år, drunknar i Halmstad 9/10.
Så kommer besättningsmännen på barkskeppet Condor, som
spårlöst gick bort en decemberdag :
Sjökapten Christian Bengtsson, från Mölle 66, född 1853,
Styrman Nils P Bengtsson, från Bökebolet, född 1853,
Konstapel Emil Rifve, från Mölle 66, född 1879,
Matros John Anton Larsson, från Mölle 47, född 1875,
Jungman Carl Albin Larsson, från Mölle 4 7, född 1879,
Matros Nils P Krabbe, från Mölle 4 7, född 1875,
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Jungman Anton Nilsson Rifve, från Mölle 73, född 1880,
Kock Anders C Andersson, från Mölle 21, född 1877 »liken har inte kunnat anträffas» står det. De två Larsson var
bröder.
1898:
Styrman August Tönnesson, från Mölle 7 3, Halali, 29 år, drunknar den 5 nov.
1899:
Här kan vi mycket väl ta med styrman Nils AJ ohnsson, från
Mölle 26, född 1869. Han stupade i boerkriget vid slaget vid
Scholtzneck den 11 dec 1899. Hans namn står på minnesmärket över slaget.
Därmed är vi uppe i talet 77 möllebor.
Arild drabbas hårt av sjöolyckor. Vid flera tillfällen går hela besättningar bort utan att lämna spår efter sig.
I farvattnen mellan Båstad och Halmstad kantrar deras båt varvid Nils Mauritsson och Nils Christiansson, båda från Arild omkommer. Det händer år 1841.
Under en storm vid Arild 1854 omkommer Peter Bentsson och
Lars Bengtsson Bank vid deras försök att rädda fiskebåtar.
Ar 1855 drabbas Arild av två olyckor. Den 2 jan spolas Ola
Bengtsson och Nils Gudmundsson överbord från jakten Antonia. I aug omkommer tre män när jakten Stenbocken kantrar i
närheten av Hallands väderö, en av dem är från Arild, Bengt
Larsson Bank.
Den 12 aug 1863 beger sig de fyra arildsboma Peter L:son Bank,
Jon Jonsson, Lars P Fröberg och Christian Trapp ut på fiske.
Det blir storm, alla drunknar, ingen återfinns.
Och den 17 juli 1866 slås Arild åter hårt. Lars Trapp, Peter
Påhlsson, Sven Pehrsson, Nils Petersson och Janne Adolph, 12
år och son till Nils Göransson ger sig ut på Skelderviken för att
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sätta gam. Följande morgon omkommer alla utan att något spår
efter dem kunnat förmärkas. Ytterligare två arildsbor faller detta år. Konstapeln Nils P Petersson, 1 7 år, går överbord vid engelska kusten, och Nils Petersson, 18 år, faller från bramseglet på
skeppet Harald Hildebrand under segling på Medelhavet. Han lever två dygn efter fallet.
Den 5 april 18 71 seglar tre arildsbor från Arild mot Skäret. De
heter John Pehrsson, Nils Jönsson och Olof Olsson, den sistnämnde 12 år. Alla omkommer under storm, två av dem hittas
senare.
Under tiden 1836 t o m 1899 omkommer 56 arildssjömän eller
fiskare därute på havet under fullgörandet av sin tjänst.
Dödsolyckoma för Brunnby-sjömännen är spridda över hela
jordklotet. Där finns variationer i dödssättet. Det kan vara att
man spolas överbord, faller från masten, osas ihjäl i skansen,
drabbas av gula febern, ibland mördas. Man omkommer i hemmahamnen eller ute på de vida oceanerna. Man dör ensam eller
besättningsvis. Man gör sin första resa till sjöss eller är garvad
och grånad i yrket och har genomseglat jordens alla oceaner och
hav. Och en olycka kunde slå hårt. Den 3 dec 1863 följde sju
man från Brunnby Lerhamns-skepparen Måns Bengtsson i djupet, fyra änkor och 13 minderåriga barn stod kvar och måste leva vidare.
De hårdaste åren var 1866 och 19 7 3 då tolv män från Brunn by
socken omkom på haven. Aren 1864, 1876, 1880 och 1896 inräknade vardera elva stupade. När vi kommer in på 1900-talet,
det är då ångbåtarna tar över, minskas antalet dödsfall och årssiffran ett eller två blir rätt vanlig. Flera 1900-tals år noterar
noll. Men så kommer världskrigen, till vilka Brunnby får betala sin hårda tribut.
Sjömännen, som föll därute, försvann merendels spårlöst. Någon gång kunde deras kropp bärgas, men ofta nog har avståndet
varit för stort och tvingat fram begravning i det främmande landet. De hemmavarande har inte fått någon grav att dröja vid. Då
vi granskar gravstenarna på Brunnby kyrkogård läser vi ofta or56

den »Till minnet åt», vilka kan stå istället för »Här vilar». »Och
havet skall ge igen sina döda» står det under namnet på en man
från Mölle, båtbyggaren Nils Paulsson, som gick bort där ute,
det är liksom ett triumferande rop.
Den Horndahlska gravplatsen här kan stå som en talande illustration på sjölivets farlighet och den hårda tribut detta yrke tagit av de aktiva männen. En samling vita gravstenar bakom ett
vackert smitt järnräck ropar med monoton gripenhet ut sma
budskap om dödar på havet:
Sjökapten H N Horndahl född i Eleshult den 25 sept 1820.
Bortgången i Nordsjön på obekant sätt i april månad 1859.
Jemte sonen Lars Petter vid 14 års ålder.
Sjökapten AN Horndahl född i Eleshult den 24 april 1828.
Bortgången i Nordsjön på obekant sätt i april månad 1868.
Slår vi upp Öresunds-Posten för den 15 juni 1859 kan vi läsa att
skonerten Fem Br.ider sedan två månader är försvunnen. Kaptenen hette Homdahl och hade en son med sig. Sist hade fartyget
varit sett vid Skagen.
Som en ljusare avslutning på allt detta om dödar därute kan berättas om en gladare händelse som timade utanför Gilleleje i
Danmark. Den 3-4 okt 1860 rasade en svår storm i våra farvatten. Det beräknas att 76 fartyg förolyckades vid våra kuster under den stormen. Och vid Gilleleje utspelades vid detta tillfälle
ett särskilt drama. En fiskare från denna ort, Anders Carlsen,
räddar med fara för eget liv 16 sillfiskare från Nyhamn. Hans
bragd uppmärksammas, han föreslås få medalj »För berömliga
gärningar» och denna tilldelas honom den 8 april 1862 av landshövdingen vid en festtillställning i Höganäs. Det sker under stora
högtidligheter, under stort tillopp av folk, ett festtåg anordnas
genom orten, det ges middag, tal hålles, skålar utbringas, folket
hurrar och jublar. Överallt är Anders Carlsen i centrum.
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ANGBATARNA KOMMER
Ar 1807 gjorde Fulton med Clermont den första turen med ett
ångdrivet fartyg. Clermont bestod provet och därmed hade nya
signaler hissats inom sjöfarten, Clermont insattes i trafik mellan
New York och Albany. Redan år 1827 lär det ha varit 400 ångfartyg i verksamhet i Amerika. Ar 1844 sjösatte engelsmännen
sitt första propellerdrivna krigsfartyg. Dauntless hette det. Och
redan år 1870 övergav engelska flottan seglen helt och hållet.
Och vad beträffar vårt land, så sjösattes i april 184 7 det första i
Göteborg byggda ångfartyget. Det var på 20 läster.
För att rikta uppmärksamheten mot våra farvatten så började
danskarna redan på 1820-talet driva passagerartrafik på Sundet
med ett ångfartyg. Detta hette Caledonia, då och då anlöper det
Helsingborg och i den tidens lokala tidningar kan vi läsa om dessa evenemang. Sålunda anländer Caledonia en augustidag 1829
till Helsingborg med nya brunnsgäster för Ramlösa och med an ledning därav gives en bal på brunnshotellet. Den 22 maj 1830
anländer Caledonia från Köpenhamn till Helsingborg och har då
ryske ministern ombord. Han är på hemresa och tar denna väg.
Fartyget återvänder vid 7 -tiden och då passar orts bor på att följa med över till den danska huvudstaden.
När det gäller den svenska sidan sägs Landskrona vara först med
ångdrivet fartyg. Ett litet flytetyg kallat »Landskrona» om 2 3/4
läster och fem hästars maskin sattes i trafik år 1838. Fartyget
gick turer mellan Landskrona och Köpenhamn »såvida inte oväder inträffar», som det står i annonserna.
På 1830- och 40-talen förekom det en hel del räkfanor från ångdrivna passagerarfartyg på Sundets vattenyta. Ångdrivna Dania
går från Malmö över till Dyrehaven, sommaren 1835. Under år
1837 går Fredric, som har 50 hästars maskin, mellan Malmö och
Kiel, senare mellan Köpenhamn och Kiel. »Malmö» går sommaren 1842 mellan Malmö och Köpenhamn, ibland angör den Helsingborg. Hamlet och Harlequin och William rör sig på Sundet
på 1840-talet.
Den 2 7 april 1844 ångar det ryska örlogsfartyget Kamtschatka
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upp och ankrar på Köpenhamns redd. Det är ett stort fartyg,
har 250 mans besättning, en maskin på 600 hästar och är bestyckat med 2 6 kanoner.
Det dröjde länge innan Helsingborg kom med som ångbåtsstad.
Början gjordes i juli 1856, då »Helsingborg» på 15 nyläster insättes i trafik på Sundet. Ännu vid nyår 1869 fanns det bara en enda ångare skriven i Helsingborg, förmodligen den nämnda. Först
på 1870-talet lossnade det på detta område, ett par tre rederier
bildas, men efter några år ebbar näringen åter ut.
I ortstidningarna brukar man vid årsskiftena införa förteckningar över fartygsbeståndet i Helsingborgs-området och man kan
genom dem följa hur ångan sakta men obevekligt tar över. Ar
1880 var det 224 fartyg inskrivna vid Helsingborgs sjömanshus.
Av dem var det åtta ångbåtar, 61 barkskepp, 40 briggar, sju
skonertskepp, 30 skonertbriggar, 20 tre-mast-skonare, 44 skonerter, 14 slättoppade skonare, två koffar, tre galeaser, två jakter. Förteckningen ger en rolig bild av fartygsbeståndet. Namnen på ångbåtarna var: Atlantic, Skåne, Gibraltar, Baltzar von
Platen, Kattegatt, Kullen, E T Killman och Framåt.
När 1800-talet gick ut hade Helsingborg fått ett rejält övertag
inom ångsjöfarten gentemot socknarna på Kullahalvön. En koncentrering till staden hade ägt rum. Det var då 40 ångare i Helsingborg mot en i vardera Viken och Mölle och tre i J onstorp.
Angaren som var skriven i Mölle hette Commercial, fördes av
N P Nilsson, Mölle och lastade 650 ton. Den tillhörde Rederi
AB Mölle, som Emil Johnsson i Höganäs tagit initiativet till och
som i styrelsen hade bl a Magnus Hansson och Anders Elfverson.
Commercial hade inköpts i maj 1899.
De som var skrivna i J ohnstorp vid sekelskiftet hette Mercia,
Bothnia och Mongolia. Den som hörde hemma i Y~ken hette
Thomas Allen. I Helsingborg fanns när seklet gick ut följande segelfartyg: 21 barkskepp, 6 skonertskepp, 8 briggar, 38 skonerter, 4 jakter.
Vid sekelskiftet hade i Skåne segelfartygen fortfarande övertaget när det gällde antalet enheter. 70 procent av de skånska far59

tygen räknades som seglare, medan bara 30 procent var ångdrivna. Men ser man på lastförmågan tog ångarna 50,8 procent, me dan seglen bara stod för 49,2 procent - först nu hade ångan överflyglat vinden och seglen.
När det gäller Kullabygden bildades det första ångbåtsrederiet
här 1869-70. E T Killman i Höganäs synes vara den man som
blåser liv i ångbåtsrörelsen här. Han tar initiativet till ett rederi
som kallas Kullens Ångbåts Aktiebolag. Det får K M jts stadfästelse den 10 mars 1871. Varje aktie är på 1.000 Rdl. Utom av
Killman består styrelsen av N Andersson i Mölle, H J Fex i Lerhamn, L Påhlsson i Lerberget och P N Homdahl i Nyhamn idel kända sjöfartsmän. Den 26 febr 18 70 tillkännager en annons i orstidningama att en lastångare blivit beställd och att delägarna med anledning därav kallas till ett sammanträde på Höganäs gästgivargård den 2 mars 1870 »för att ta del av byggnadskontraktet och inbetala första tredjedelen av det tecknade kapitalet eller 333 Rdl och 33 1/3 öre». Annonsen är undertecknad
E T Killman.
Man tycker sig ur annonsen kunna utläsa, att Killman redan hade beställt fartygshygget. Och det kommer att bli S/S Kullen
sjösatt Göteborgs Mekaniska Verkstad den 22 april 1871. »Kullen» är försedd med en 45 hästars maskin, är 144 fot lång, har
15,5 fots djupgående och lastar 385 ton. Den har kostat
100.000 Rdl. Det bestäms att kapten Hans Johnsson från Mölle ska föra den. (Detta hände alltså 64 år efter att Fulton hade
gjort sin första tur.)
Killmans rederi går vidare och på stämma den 18 nov 18 71 beslutar man att utvidga aktiekapitalet med 100.000 Rdl , vilket
därmed kommer upp i 400.000 Rdl fördelat på 400 aktier. Avsikten är att beställa en ångare till, denna gång något större, den
ska lasta 600-700 ton och förses med en 60-70 hästars maskin.
Vid samma tillfälle utses Hans J ohnsson, Mölle ; till befälhavare
på nybygget, medan N H Corfitzon (1829-1889) också från
Mölle, ska överta »Kullen».
Den nya ångaren kommer att heta »Öresund» och sjösättes den
16 nov 1872 vid Motala. I del II av detta verk är nämnt om dess
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resor. Under tjänsten ombord kommer kapten Hans J ohnsson
att rädda en lång rad människor från att drunkna.
Rederiet går vidare. I början av år 1874 svarar man för tre ångare : Kullen, Öresund och Kattegatt. Man ämnar utvidga aktiekapitalet till 7 50.000 Rdl.
E T Killman äras med att hans namn tilläggs en ångare. Denna
tillhör Nyhamns Angbåtsaktiebolag, som Killman var med och
bildade, och vars delägare första gången samll\anträdde den 26
nov 1872. Denna ångare lastade 273 ton, var 156 fot lång och
försedd med en 50 hästars maskin. Den var byggd i New Castle
1872. I sjöfartslitteraturen kan vi läsa om S/S Kullens"och S/S
E T Killmans vidare öden. Båda såldes till Axel Broström. Kullen år 1884 för 46.000 kr och kom att ge den nye ägaren åtta
procents utdelning. S/S Killman såldes i början av år 1887, men
kom inte att föra med sig samma lycka, den 13 okt 1887 gick
den på grund vid Rörvig1 blir vrak och åsamkar A Broström en
förlust på 64.000 kr.
Emil Theoder Killman var höganäsbo, född den 9 jan 1827.
Hans fader hette Theoder Matthias Killman, levde 1795-1849,
och var anställd i Höganäsbolaget som materialförvaltare och
kassör. Ar 1831 köpte fadern en tomt i Höganäs, byggde där
Höganäs gästgivargård och upprättade sedan tegel- och kalkbruk
i Margareteberg. Han var med om att starta Kullens sparbank
men dog just som dess verksamhet började.
Sonen E T Killman övertog bruket härute, gifte sig med Emelie
Pyk, dotter till Chr Pyk, och bosatte sig på svärfaderns gård i
Hultabo. E T Killman startade tre ångbåtsrederier: Kullens, Nyhamns och Höganäs. Höganäs ångfartygsaktiebolag bildades den
19 juli 1875. Man hade en ångare, S/S Skåne om 890 bruttoton,
som levererades från Oskarshamn i aug 1975. Priset var 300.000
Rdl och i tjänst fördes den av Hans Johnsson från Mölle. Ar
1878 delade Kullen ut 25 kr, Nyhamn 50 och Höganäsrederiet
100 kr. Samma utdelningssiffror antecknades för år 1880.
E T Killman utsågs till konsul för England och Danmark. Han
åtog sig en mängd uppdrag i bank och assurans, var ordförande
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i Höganäs hamnstyrelse. Han utsågs till ordförande i Kullens enskilda assuransförening; då han haft detta uppdrag i femtio år
blev han föremål för stora hyllningar vid en jubileumsfest på
Hotell Schweitz. Han dog år 1907.
Och här kan erinras om en annan kullabo som inom 1800-tals
sjöfarten gjorde en framstående insats, nämligen Bengt Svensson, som var född och uppvuxen i Skäret, Brunnby socken. I
oktober år 1873 sjösättes i South Shields ångaren Atlantic, beställd av rederiaktiebolaget Atlanten. Bengt Svensson utses till
befälhavare på den. Atlantic räknas som vårt lands största ångare, den var på 2.000 ton och försedd med 130 hästars maskineri och assurerad för en halv miljon Rdl. På sin första resa, till
Köpenhamn, ankrar den upp på Helsingborgs redd den 15 dec
1873, och här visar befälhavaren sitt fartyg för press, rederiintressenter och andra. I positionslistorna kan vi följa Atlantic på
dess resor över haven. I febr 1874 befraktas den från England
till Ostindien och tar då vägen genom Suez-kanalen. Denna kanal hade öppnats något år innan. Angbåtarna hade därmed fått
trumf på hand och tagit loven av de ståtliga clipperskeppen.
Atlantic lades sedan på fart mellan Östersjön och Nordsjön. Den
gick under en decemberdag 1883. Den var då på resa KronstadtRotterdam med spannmål, gick på bankarna vid holländska
kusten och blev vrak. Besättningen räddades.
I Viken gör man också uppmärksammade satsningar på ångsjöfarten. Den 12 mars 1874 sjösättes vid Oskarshamns varv ångaren Gustaf Tillberg avsedd för Vikens ångfartygsbolag med
J O Braun som huvudredare och med bl a skeppsmäklare A Pyk,
Helsingborg, som medlem i styrelsen. Den 5 sept samma år levereras den - det är den största ångare som ditintills lämnat detta varv. Fartyget är 195 fot långt, lastar 800 ton och kan göra
nio knop. Byggnadskostnaderna går löst på 240.000 kr. Redan
1876 säljs emellertid »Gustaf Tillberg» för 190.000 kr till Trelleborg.
Konsul Nils Corfitzon från Mölle, son till Nils Herman Corfitzon
är ett annat känt namn inom Helsingborgs och Kullabygdens
sjöfart. Han tog initiativet till Red AB Helsingborg, som fick
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stadfästelse 6 mars 1896, och han redade där fyra ångare när
seklet gick mot sitt slut. Det var Fortunatus, El Dorado, Emanuel och Helsingborg. Den sistnämnda var med sina 1.992 ton
stadens största fartyg. Han var delägare och styrelseledamot i en
rad andra rederier. Ett stycke in på 1900-talet, efter hans död
sorp inträffar år 191 3, hedras han av rederiet med att hans namn
tilläggs en ångare, en 4.600-tonnare blir utsedd till det, »Consul
Corfitzon» kommer den att heta.
De första ångarna var inte så särskilt säkra. Oftå nog var de ett
mellanting mellan seglare och ångbåt. Vanligen var de riggade
med storsegel. Man kan säga om man så vill, att de var segelfartyg med hjälpmotor eller maskindrivna med hjälpsegel. Typisk
är en annons i Helsingborg Tidning den 30 juni 1874, där man
utbjuder till salu skruvångaren Svea riggad som 3-mast skonare
och lastande 7 50 ton plus 90 ton bunker och som bränner sex
ton per dygn och gör sju knop.
I strandningsnotiserna och vrakauktionerna från 1800-talet förekommer ofta nog ångfartyg. Här är några exempel:
Vrakauktion i Nyhamn den 7 sept 1860 på bärgade inventarier
från förolyckade engelska skruvskeppet Garston, mest metall
men även vanliga inventarier. (OP 31/8 1860).
Den engelska ångaren The Barton strandar vid Höganäs och tros
bliva vrak. (HT 8 aug 1871).
Skruvångaren Beatrice strandar vid Höganäs, men flottages av
bärgarlagen. (OP 5 nov 1860).
Danska ångfartyget Dagmars last säljes vid Krapperup den 12
mars 1873.
Vid Lerberget bärgar man engelska ångaren Thurso. Bärgarlagen
får 25 procent av oskadad och 30 procent av skadad last.
(HD 9/11 87).
Engelska ångaren Glenholme stntndar vid Höganäs och nödgas
betala 1.200 pund till bärgarlagen i Lerberget och Höganäs för
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att bli flottagen. (HT 13/9 89).
Angaren Benwell strandar vid Kullen, nordsidan, 30 jan 1892.
Öresunds-Posten berättar den 12 april 1880 att den engelska
ångaren Zoe på 1.000 ton strandat vid Arild. Med hjälp av bärgarlaget och Zwitzers - sedan man lättat den med några hundra
ton - kan den tas av grundet och bogseras till Köpenhamn.
Att övergå från segelfartyg till ångfartyg var som att lära sig ett
helt nytt yrke, förklarade en erfaren sjökapten från Mölle för
oss. Det enda gemensamma var att man förflyttade sig på havet.
Och de nya maskindrivna fartygen gav upphov till en rad nya yrken som fartygsmaskinist, smörjare, donkeyman, eldare och
lämpare. Längre fram kom radiotelegrafisterna med. Segelmakarna förlorade i samma mån mark. Eldarna och lämparna slet
med fyrarna nere i the stokehold eller stokeholed, som deras arbetsplats kallades. Det var något av en konst att hålla stimmet.
Skyffel, raka och slejs var deras arbetsredskap. Ett halvt ton kol
i timman kunde en vanlig trampångare förbruka. Det syndades
en hel del vid inköp av bunkerkol, ofta nog köptes det allra
sämsta kolet.
Arbetet uppe på däck förändrade också karaktär. Istället för att
hissa, hiva, reva, skota, beslå segel fick manskapet knacka rost,
köra vinschar, arbeta med bunker och slagg och tunga stålvejrar.
Befälet fick hantera maskintelegrafen. Över det hela kunde ligga
vrålet från ångsirenen.
Det uppstod en slags yrkesspänning mellan däcks- och maskinfolket. De förra ansåg sig som riktiga sjömän och ville sätta sig
över maskinfolket som gjorde sin tjänst där långt nere utan att
få se havet.
Ekonomiskt röjer sig ångfartygens folk i samhällsbilden. Angfartygsbefälhavama rycker upp i övre delen av taxeringskalendern. Vi kan ta 1893 års exempelvis, den toppas av H Johnsson och N H Corfitzon med siffrorna 4.000 kr. Det blir ganska
mycket luft till övriga inkomsttagare.
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MöLLE 1890

Hotell Kullaberg, grundat av Axel Andersson, nybyggdes efter
Mölle brand år 1890. Ar 1907 påbyggdes en våning.
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MöLLE BRAND AR 1890.

Måndagen den 11 augusti 1890 var het och torr. En ostlig ganska stark vind låg över Kullabygden denna dag. På Kullens fyr,
där man för väderlekstjänsten gjorde väderobservationer, antecknade ma~ klockan åtta på morgonen ostlig vind med styrkan fyra i Beauforts skala, det motsvarar sex till åtta sekundmeter. Barometern stod på 760. De senaste dagarna hade man avläst temperaturer på över 20 grader. J M Lundin, som var fyrmästare på Kullens vid denna tid, underskrev väderrapporterna.
Mölle by bestod vid denna tid av två bondgårdar, Bengt Knafves
och Petter Svenssons. Folket där var mest ute på fälten och arbetade eller hade ärenden åt olika håll. Petter Svenssons gård
hade ägor på elva tunnland och låg ungefär där nu villa Wellbo
ligger. Sonen Axel var på sjön, gårdsdrängen hade kört ett ärende till Arild. Fru Svensson var ute på åkern och flyttade korna
- klockan var mellan elva och tolv på förmiddagen - då hon
plötsligt fick se att det slog upp rök och eld från deras stallänga.
Skräckslagen hörde hon det alarmerande ropet mellan människorna: Elden är lös! Petter Svenssons gård brinner!
Några ögonblick senare var det som ett jättebloss i form av en
väldig röd flamma slog upp över gården.
Hanna Pettersson (1877-1955), som befann sig i sitt hem i Vattenmöllan, såg först röken och sedan liksom en stor röd fana över Mölle. Och den fladdrade ut mot sjön. Det var tydligen när
elden med explosionsartad kraft bröt sig genom stallängans torra halmtak. Hanna Petterssons föräldrar hade besök av en man,
som skulle köpa gäss, men handeln blev häftigt avbruten. Man
begav sig över Fäladen iväg mot Mölle.
På några minuter var Petter Svenssons hela gård ett enda flammande eldhav. Höskörden och rågskörden, som just inbärgats,
gav elden näring, och gick helt till spillo. Snabbt kastade sig elden över till Bengt Knafves, granngården, den andra av de två
gårdarna i Mölle by, vilken låg där nu järnvägsallen går fram.
Gården hade en areal av tolv tunnland, det var här i stuglängan
ungdomarna träffades till dans. Här brann loglängan ner och
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därefter fortsatte elden i vindriktningen ned till fiskarstugorna i
själva Mölle läge. På en halvtimmas tid brann sex-sju hus.
Det blev en våldsam uppståndelse. Mölle brandspruta liksom
Krapperups gårdsspruta kom snabbt till platsen. Det fanns telefon vid denna tid och larm gick till alla tillgängliga brandkårer,
däribland Höganäs. Här klämtade man i kyrktornet. Signalen att
elden var lös: När Ryds spruta skulle dras ut, råkade smeden
A Svensson halka varvid ena hjulet gick över hans fot och även
skadade hans knä. I full galopp bar det av mot Mölle.
Flickan Anna Göransson ( 1885-1970 ) boende i sedermera telefonstationen i Nyhamn, såg röken på avstånd, hörde människornas uppskärrade röster och hörde snart nog på avstånd ett
buller - det var Höganäs hästförspända brandkår, som i full karriär sprängde fram på landsvägen, som strök förbi hennes hem.
Med bävan såg den unga flickan den tunga vagnen dåna förbi.
Hon tyckte sig uppfatta att den var förspänd med fyra hästar.
Episoden efterlämnade ett starkt minne för hela livet. Människorna började springa mot den eldhärjade byn.
Telefonförbindelsen med Mölle bröts, larm hade dock först hunnit gå ut. Det kom tolv eller tretton brandsprutor till brandplatsen. Man bildade kedjor och langade fram vatten till sprutorna.
Det beräknas att det fanns 500-600 badgäster i Mölle och de
deltog med bravur i släckningsarbetet. Man tog vatten från sjön.
Brunnar var sällsynta vid denna tid. Upphetsade pojkar sprang
tillbaks med de tomma spannarna.
På hotell Kullaberg hade man just avslutat frukosten och stod i
begrepp att ta itu med disken och förberedelserna till middagen,
ett par kvinnor hade just börjat skala potatis. Då kändes det
brandrök i luften och därute över torget flög rökpustar förbi
och drev ned mot hamnen. Johanna Persson, Mölle, född 1868,
hjälpte till i köket.
- Ah, det är inte så farligt, hörde hon värdinnan, fru Gustava
Andersson, lugnande säga, det kommer inte hit.
Men ögonblicket efter blev de varse allvaret. Röken tätnade,
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människor började springa uppför torget och det började klämta i brandklockan. Gustava rusade upp genom hotellet, jagade
genom gästrummen för att se efter ifall det fanns några gäster
inne, fortsatte upp på vinden, där hon hade linneförrådet och
började kasta av det genom fönstret. Det gällde att rädda vad
räddas kunde. Några timmar senare återstod bara några svärtade
murar eller husgrunder av vad som varit hennes och hennes
mans, Axel Anderssons, hem. De hade haft fullt hus med gäster,
dessa fick nu flytta till andra hotell eller stugor.
På samma tomt som Hotell Kullaberg låg ett annex i vilket bagare Olof Carlström drev bagerirörelse. Här hade bakningen varit i full gång när ropet »elden är lös» gick. Hals över huvud måste man utrymma bageriet för att rädda sig själva. Ett helt »sjöv»
{full ugn) med sursött måste man lämna åt sitt öde. De blev säkert vad man på bagarspråk kallar »gröna» (vidbrända). Alla redskap, redan bakat bröd, mjöllager mm gick all världens väg.
Det hände en mängd saker inom den stora brandens ram. Elden
tog allt i ett brett stråk. Detta gick rakt ner till hamnen. Där nu
Snabbköpet ligger, låg Danske Svensens (Carl Svensens) affär.
Den ödelades helt. I sina lagerlokaler hade han en mängd tjära,
fotogen och färger, som gav elden extra näring men också tjock
rök. Där var också ett förråd av rökta skinkor. När de förintades
av elden spred de en frän lukt som stack i näsan.
Ett par hus just i kanten av eldstråket klarade sig tack vare modigt och djärvt ingripande. At norr låg hamnmästare Anders Elfversons på Mölle läge nr 19, sedermera bageri, det stod under
tillbyggnad vid västra gaveln. Redan kokade färgen på dess väggar, men genom att kasta ett segel över det och genom att sedan
begjuta detta med vatten klarade sig huset.
Räddat blev också fru Johanna Corfitzons värdshus, som låg i
södra kanten av torget. En grupp möllebor, deras namn var Lars
Petter Andersson, Hugo Moberg, Nils Johnsson och Janne Andersson, gjorde ett utomordentligt arbete och räddade genom
det inte bara Corfitzons hus och längor utan kanske även södra
delen av fiskeläget, där det var ett myller och gytter av fiskarstugor.
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Även kapten Lars P Norrmans stenhus, liggande tätt intill Hotell
Kullaberg räddades genom rådigt ingripande. Elden hade fatt i
det.
Sillfisket höll just på att börja, men hade inte riktigt kommit igång. Ännu hängde massor av sillnärdingar - liksom andra redskap - på loften. Det gällde att få ut dem, de representerade realkapitalet och möjligheten att överleva. Man skar ner dem och
slängde i panik ut dem genom fönster och brandluckor, i en en. da röra, nät och krokar om varandra. Så berättas det att man
tålmodigt fick hålla på i veckor att frigöra och reda upp alla krokarna, som fastnat i nätmaskorna. Några sillfiskebåtar var ute på
havet. Man såg elden från dem och nu gällde det att fort komma
i hamn. Den ostliga vinden låg emot, kryssandet tog för lite,
långårorna måste fram, männen rodde för livet.
Elden ville inte nöja sig med vad som fanns på land utan tycktes
även vilja kasta sig över hamnen och vad där fanns. Det brann i
förtöjningspållarna, och för att rädda de hemmavarande fiskebåtarna måste man förhala dem ut på redden eller till yttre broarmen.
Atskilliga möllebor var ute till sjöss och fick först långt efteråt
veta om branden. Sålunda befann sig Nils F Brandt på resor i
Söderhavet vid denna tid och fick först vid återkomsten till
Europa vetskap om branden. Och det var med stor oro han avvaktade närmare underrättelser om sitt hems öde. Det hade klarat sig. L P Norrman läste om branden i en engelsk tidning, när
han låg i en indisk hamn med briggen Vera.
Kustvakt Björn Pettersson var på besök i Höganäs. Han hörde
klämtningarna från kyrkan där, fick reda på att Mölle brann och
beslöt att ögonblickligen ge sig iväg hemåt. Han gjorde förtvivlade ansträngningar att få tag i en hästskjuts, förgäves, allt var
upptaget. Han tog då chansen och sprang hela vägen. När han
nådde fram var en brandsvärtad husgrund det enda som återstod
av hans hem. Man hade gjort behjärtade försök att rädda av hans
tillh~righeter. Sålunda hade man fått ut och räddat den lösa delen av en utdragssoffa, men glömt eller inte hunnit med den fasta delen. Och det var inte mycket att sova i.
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Inga större djur innebrändes vid denna storbrand. De var ute på
bete. Det var dock nära att ett par hästar innebränts, men man
lyckades få ut dem och bort från eldhärden. Ingen bybo kom
heller till allvarligare kroppslig skada, dock medförde släckningsarbetet några mindre farliga blessyrer för ett par av de mest aktiva.
Fru Svensson, husmor i gården där branden började, hade just
avslutat en väl utarbetad väv. Mönstret till densamma hade hon
några dar innan lånat till en bekant, som ritat av det. Fru Svensson hade dagen innan branden så fått tillbaks orginalmönstret detta liksom väven förintades av elden, men kopian fanns kvar.
Det berättas om förvecklingar av annat, lyckligare slag. En av
kapten Gustav Elfversons döttrar, Hildur, hade flytt undan eldhavet ut på Fäladen söder om Mölle, varifrån hon med fasa betraktade skådespelet. Här mötte hon eller stötte på Nils Petter
Larsson från Nyhamn som sprang mot Mölle. De två blev här
närmare bekanta, en bekantskap som så småningom resulterade
i äktenskap och bosättning i Stockholm med en mycket framgångsrik familj.
Alla som kände sig hotade, och det var snart sagt alla som bodde
i själva Mölle läge, började bära ut sina lösören. En stor del av
det utburna hamnade nere i Tångnean, vid Strajd, och där samlades en väldig röra av möbler, sängkläder, husgeråd och redskap.
Först fram emot 18-tiden var elden nedkämpad. Havet stod i vägen, det fanns inte fler hus i vindriktningen. Under dagens ·lopp
hade barometern fallit några streck, det hade mulnat, vinden hade vridit sig mot sydost och avtagit något, och vid 14-tiden hade
det börjat regna - allt efter väderobservationerna från Kullens
fyr. Regnet underlättade eftersläckningen.
Anblicken av brandfältet gjorde på kvällen ett kusligt intryck,
ett beklämmande intryck, man kunde bli mörkrädd för mindre,
över det hela låg den fräna brandlukten.
Nu kunde man göra ett överslag över katastrofens omfattning.
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Man fann, att 14 hus brunnit ner och att 11 familjer hade blivit
husvilla. Mölle bestod vid denna tid av omkring 140 hus, siffran
14 innebär att en tiondel av byn förintades. Hos lantbrukare
Petter Svensson brann tre längor, jämte boningshus, hos Bengt
Knafve en loglänga, och för Petter Hall, Lars Svensson, Nils
Tönnesson, Peter Brandt, C F Kjöllerström och .Katarina Pettersson brann hemmen. För Carl Svensen, Axel Andersson och Olof
Carlström ödelades såväl hem som affärsrörelse. Kjöllerströms
låg där nu Snabbköpet ligger, Carlström hade sitt bageri ett stycke in på Hotell Kullabergs tomt. En hel del badgäster fick sitt
bagage ödelagt, liksom sina ombyteskläder. Några hade inte mer
än de gick och stod i, och som de deltagit i släckningsarbetet
kunde de vara nersmutsade - och svårt att avgöra att de var
badgäster.
Med hjälp av årets mantalslängd har vi försökt göra en uträkning
och kommit fram till att Mölle läge vid denna tid hade 380 invånare, Mölle by 40, Bökebolet 115.
I samma års mantalslängd står en passus som belyser den ekonomiska sidan av eldkatastrofen, där står:
Utdrag ur protokollet med Malmöhus läns prövningsnämnd den
16 september 1890:
§ 113
Att enär följande personers husbyggnader å Mölle fiskeläge blivit genom eldsvåda den 11 sistlidne augusti förstörda dessa
byggnaders taxeringsvärden skulle ur taxeringslängden avföras,
Nils Tönnessons
nr 5
500 kronor
Anders Halls
6
300
C F Svendsens
17
5.000
Peter Hanssons änkas
18
400
Anders Brandts
7
500
Lars Svenssons
27
300
C F Kjöllerströms
39
1.100
Axel Anderssons
41
6.200
Siffrorna ger en antydan om de brunna husens värde och storlek. I Axel Anderssons taxering ingår också Olof Carlströms bageri, denne arrenderade rörelsen.
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Så kom man till den allvarliga frågan om eldens uppkomst, vad
som orsakat denna svåra eldkatastrof. Det klarlades ganska snart
att fem pojkar från Mölle, alla i åtta - tio års åldern, hade lekt
med tändstickor, först inne på Petter Svenssons gård sedan vid
en höstack, som låg just utanför ett av gårdshusen. Pigan Sigrid
Persson, som hörde hemma hos Petter Svenssons, hade sett dem
och förbjudit dem denna riskabla lek och försökt köra bort
dem. Men då hon hade fått ett ärende åt annat håll hade de tydligen fortsatt sin lek. Länsman A Bohlin sökte dem för att reda
upp saken, men det visade sig att pojkarna försvunnit, de hade
sprungit till skogs. Fram på kvällen sökte de sig trötta, hungriga
och eländiga till sina hem och här fick länsmannen fast dem.
Förhör togs vid och pojkarna arresterades och placerades i en
stuga. Stämningen blev mycket skarp emot dem. Röster höjdes
för att sätta dem på tukthus, ja ge dem offentlig prygel. Men innan åtgärder fick vidtagas måste det utredas vad som verkligen
hänt.
De husvilla fick inkvartera sig hos släktingar. Det uppstod ett
nödläge och för att avhjälpa detta lät baronen på Krapperup fö ra fram livsmedel. En insamling under ledning av baronen, byfogden P J Leveau, Magnus Hansson,] Elfverson och N Pyk sattes genast igång. Men mätt efter våra mått kom det inte in så
värst mycket. I början av november nådde insamlingssiffran
knappt 3.000 kronor. Badgäster hade på stående fot gett 315
kr, bland mölleboma hade 325 kr insamlats, en soare som anordnades i Höganäs den 24 augusti gav 104 kr i netto, badgästerna utökade sin andel till 455 kr.
Den nionde november 1890 sker den första utdelningen och redovisningen av det insamlade. Petter Svensson, Nils Tönnesson,
Lars Svensson, A P Brandt, Katarina Pettersson får vardera
356:45, åkaren A Bohlin, C F Köllerström, Olof Carlström får
vardera 278:23, J P Hall får 178:23, Gustav Bergman 30, Botilda Nauman 25, pigan Evelina Lindblom 10, Anders Svensson
( i Vattenmöllan) 50, pigan Johanna Larsdotter 25, Karolina
Pettersdotter 25, så tillkommer tryckningskostnader etc med
29:92. Slutsumman av det redovisade blir 2.990:10 kronor.
Länsman A Bohlins rättsliga arbete gick också vidare. Den 16
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och 19 augusti hade han stort polisförhör med alla berörda. Det
klarlades att det var de fem pojkarna som varit orsak till eldsvådan. Luggude härads brandstodsnämnd upprättade ersättningsanspråk.
Den 28 oktober 1890 kom målet upp vid Luggude ting. Det hade nr 273. A Bohlin stod som åklagare och yrkade ansvar enligt
5 kap 1 § i strafflagen. Brandstoden yrkade ersättning på
36.533 kronor. Som pojkarna var minderåriga kunde ersättningskravet gå vidare på deras föräldrar. Pofkarnas mödrar var
med. De bad bevekande att deras pojkar inte måtte komma in
på tukthus. Så gällde det för domstolen att reda ut vad som
hänt den ödesdigra dagen. Det framgick att pojkarna varit i farten med sina tändstickor redan på söndagen den 10 augusti. De
hade då tänt på vid småskolan, men det hade inte uppstått någon eld. På måndagen hade en av dem gått hem efter pengar och
för dem hade de köpt en ask tändstickor, med vilka de var försedda då de gick in på Petter Svenssons gård, och in i kostallet.
Först gjorde de upp eld mitt på golvet med hjälp av lite hö. Det
blev inte så farligt. Så försökte de med sin farliga lek i ett hönsrede. Pigan Sigrid Persson hade sett dem och gav dem en skarp
tillsägelse att låta bli, men det hjälpte inte. Nu prövade de att
tända i en spilta. Här slog elden upp häftigt och nu kunde de inte hejda den. Klockan var omkring tolv. Då de såg vad de höll
på att ställa till sprang de till skogs.
På domarens fråga varför man lekt med elden svarade den äldste, Anton: - Det var roligt!
Rätten meddelade att dom skulle fällas den 24 november 1890.
Och det var med stor spänning folket inte bara i Mölle utan i hela bygden såg fram emot denna dag. Utslaget har nr 294 och där
står:
... sådana omständigheter icke hava mot pojkarna förekommit
att förordnande jemlikt 5 kap 1 § strafflagen kan i avseende å
dem meddelas. De blev helt enkelt frikända. Hotet om den oerhörda ansvarsbördan som legat över deras föräldrar rycktes undan ...
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Branden hade varit ett hårt slag mot Mölle och mölleborna. Men
man tappade inte modet. Det dröjde inte länge förrän man började planera återuppbyggnaden. Brunnby sparbank lämnade förmånliga lån. Ny kvartersindelning upprättades, nya tomter styckades ut och breda gator drogs genom området. Redan på hösten byggde Nils Tönnessons och Lars Svenssons. Och frågan är
om inte Olof Carlströms bageri var det första man tog itu med
och fick färdigt. Redan till Mårten kunde bagarmästare Carlström erbjuda mölleborna nybakat bröd från ett alldeles nybyggt bageri. Det är det huset där nu Brita Andersson bor.
Sydsvenska Dagbladet Snällposten låter en medarbetare besöka
Mölle tidigt på våren 1891 och han redovisar för sina intryck så:
»Mölle fiskeläge börjar nu åter resa sig efter den härjande eldsvådan, som under förra årets augusti månad övergick det täcka
fiskeläget. Utmed torget hava å sina förra tomter restauratören
Axel Andersson och handlanden Carl Svensson uppfört stilfulla byggnader, som var för sig i snart fullständigt skick äro prydnader för platsen. Genom ny gatureglering och byggnadsordning
kommer under sommarens lopp ett helt nytt kvarter att uppstå
i stället för de nedbrunna byggnaderna. Tomterna ägs av Krapperups fideikommiss som bestämmer byggnadsordningen. Härvid ia~ttages att_varje tomt även inrymmer t!ädgårdshind.
Från torget löper en huvudgata - Järnvägsgatan - åt öster till
den plats, varå man tänker sig järnvägsstationen i en ej för avlägsen framtid skall bliva förlagd, och i vinkelrät riktning från
denna gata utlöpa tvärgator å båda sidor om det nybyggda kvarteret. Fiskeläget kommer således att redan förestående sommar
att presentera sig i delvis ny skepnad för sina talrika beundrare
bland sommargäster och turister.»
Så långt journalisten från SDS.
Petter Svenssons gård återuppbyggdes också, men den förlades
strax utanför Mölle, vid landsvägen, ligger där än i dag, Axel Pettersson, son i huset övertog den. Bengt Knafves gård revs delvis
men en del av boningslängan stod kvar länge, den fick senare på
ena gaveln en väldig reklammålning med en Marabou-stork, och

74

förintades vid en eldsvåda i slutet av 20-talet.
Hotell Kullaberg reste sig ur askan, större och modernare. Det
stod klart att ta emot sommargäster sommarn 1891. På försommaren 91 låter Axel Andersson i ortstidningarna införa följande
annons:
»Hotell Kullaberg, Mölle
Sedan jag nu, efter den ödesdigra branden förra sommaren, som
totalt ödelade mitt hus, ånyo uppfört ett sådant inrett efter tidens fordringar, med ett större antal resanderum samt stora
vackra åt sjösidan belägna restaurationslokaler och verandor etc
tager jag mig friheten anbefalla mig i ärade badgästers och turisters benägna hågkomst. En första klassens hushållerska är under
sommarmånaderna antagen, vadan matserveringen - å la carte
och table de hote - bliver jämförlig med vilken första klass matservering som helst. Vid kafe-serveringen, som består av vin och
maltdrycker mm serveras endast bästa varor. Billigaste priser!
Ferm och uppmärksam betjäning!
Rum och lägenheter för badgäster ombesörjes. Skjutsar till omgivningarna i Kullen anskaffas ävensom segelbåtar för segelturer
och fiske.
Mölle den 1 juni 1891
Högaktningsfullt
Axel Andersson.»
Annonsen upprepades fem - sex gånger. Det nybyggda hotellet
vann sommargästernas hjärtan, fick god renomme, blev ett begrepp i Mölles turistliv och är i full funktion när detta skrives,
åttio år efteråt.
Bebyggelsen blev bättre och ändamålsenligare ordnad här nere i
centrum. Torget utökades och kom att kläs in av de stora husen:
Hotell Kullaberg, Hotel Corfitzon, Carl Svensens affärshus, sjökapten Oscar Pyks hus; den breda Järnvägsallen drogs fram dit
dill mäi\ 'tänkte sig att stationen skulle ligga, fast det skulle dröja ännu nära 20 år innanjämvägsplanerna förverkligades. Denna
breda alle planterades med vindhärdiga oxelträd, vilka ännu står
kvar, de har under årens lopp hunnit bli ganska grovstammiga.
Man kan också säga, att tack vare dessa gatu- och torgregleringar
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så blev det inga problem, när bilarna ett par årtionden senare
släpptes lösa.
Eldsolyckan en augustidag år 1890 vändes till en fördel för Mölle.
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TURISTERNA UPPTÄCKER MOLLE-KULLEN

Redan i forntiden var Kullen turistmål och besökt av känt folk.
Vi tänker på sagan om Palna-Toke, krigarn, som var i tjänst hos
den danske kungen Harald Gormsen på 900-talet, och som gjorde ett berömt störtlopp utför Kullabergs branta stup.
Och vi tänker på Thor Knutsson Bonde, en vis man, möjligen
astrolog, som bodde på Kullen vid pass 1240-50, till vilken man
vallfärdade för att få råd och förutsägelser om framtiden. Han
tolkade framtiden åt bl a Valdemar Il.
Längre fram i tiden kommer Tycho Brahe in i bilden. Den 28
aug 1577 fick han Kullagården i förläning. Ar 1581 ut~kades
denna förläning med en rad gårdar i Kullen samtidigt som
Tycho Brahe åläggs att hålla lyktan på Kullen i stånd och låta
den blossa så länge sjömännen kunde segla.
Så har vi Carl von Linne som besöker Kullabygden några julidagar år 1 749 och anslår 17 sidor åt besöket i sin »Skånska resa» i
en saklig och utförlig beskrivning.
En lång rad storresenärer besöker Kullen under 1800-talet och
de skildrar sina intryck i böcker som sedan går ut över världen.
Överlag är de imponerade och hänförda över naturen.
Karl von Bonstetten var här just vid sekelskiftet. Han strövar
omkring på Kullen ett par septemberdagar år 1798, bor i Kullagården där änkan Kullenberg tillhandahåller inkvartering. Han
betalar bara fyra Rdl för sju personer under tre dagar. Hans bok
heter »Reise durch Seeland och Schonen» och kommer 1799.
»Reise iiber den Sund» heter en bok av en anonym tysk, som gör
ett besök år 1802. Boken översätts och ges ut av O Malmström
1811.
Där är Jonas Carl Linnerhjelm som besöker bygden år 1803 och
delger sina Kulla-intryck i »Bref under nya resor i Sverige», som
utkommer år 1806. Nästan samtidig är Ernst Moritz Arndt, som
besöker våra bygder år 1804 och berättar om det i »Reise durch
Schweden».
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Ludvig Haussmann skildrar Kullen i sin bok »Reise durch Skandinavien». Den rör åren 1806-07.
Christian Molbech besöker Kullabygden år 1812 och ger sedan
ut »Breve fra Sverrige» år 181 7. I del III är Kullen med.
Vid samma tid arbetar Ulrich Thersner med en stor illustrerad
skildring av vårt land. Den heter »Fordna och närvarande Sverige» och kommer i tryck 1819. Kullen får ett avsnitt, en skildring från berget jämte ett par bilder.
Steen Steensen Blicher gör ett besök här 1836. Hans bok kommer år 1841 och den ges ut i en ny upplaga år 1961. Den heter
»Sommerreise i Sverrig aar 1836».
Christian Dehn heter en mycket berest man från Tyskland. Han
gör ett besök här i juli-augusti 1838 och berättar därom i »Seeland und die Seeländer nebst einem ausfluge nach Schweden»
utgiven i Schwerin år 1839. Han nämner om änkan Elwardson
på Kullagården, vilket är en missuppfattning, bör vara Elfverson.
Längre fram i tiden, på 1870- och 1880-talen besöker Eva Wigström Kullabygden och antecknar härunder en mängd sagor,
sägner och visor.
August Strindberg, slutligen, gör från Lund ett besök i Mölle
lördagen den 19 dec 1896. I hans »Legender» kan vi ta del av
hans intryck härifrån.
Till dessa reseböcker kommer en rad kalendrar, vari Kullaberget uppmärksammas. Där är tidskriften Skåne utgiven av Orvar
Odd eller Sturzen-Becher, som besöker berget vid mitten av
1800-talet och skildrar sina intryck i årgången för 1854. Han
återger bl a Kullabergets sagor och sägner.
Kalendern Svea har för år 185 7 en livlig skildring av Kullaberg
av samme förf,.ttare och här myntar han uttrycket att Kullagården är Kullabergets S :t Bernhardskloster.
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Hans Helgesson var en av sekelskiftets mest kända män i Mölle.
Han kände namn och benämningar på Kullabergs klippor och
vikar synnerligen väl. Han anlitades inte bara av turister utan
även av journalister och ortsnamnsforskare.
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Onkel Adam, pseudonym för författaren Carl Anton Wetterbergh, ger i »Norden - Skandinavisk Nationalkalender» för år
1853 en livfull skildring av en grupp studenters besök på Kullen,
fyren och grottorna en septemberdag år 1825. Författaren låg
då som student i Lund och gör därifrån tillsammans med några
kamrater trippen till Kullen. Artikeln är ledsagad av ett dåtida,
dramatiskt träsnitt av Kullens fyr.
Ny Illustrerad Tidning ägnar också intresse åt Kullen. Ett par
exempel: Under året 1867 fanns det en bild från Arildjämte en
liten artikel om orten. Under år 1868 finns det vid två tillfällen
bilder från Kullen, gjorda av signaturen ATG, den ena är tillsammans med en rätt lång artikel. Under år 1872 är det en ny artikel om Kullaberg tillsammans med en bild av »Kulla-Hätta». Ar
1879 är det sex bilder jämte artikel om Höganäs och slutligen är
det år 1880 en rolig artikel om Arild tillsammans med en bild
framställd av Krumlinde.
I deras böcker om Helsingborgs historia, av Elias Follin utgiven
1851 och av Emil Key vilken trycks 1885, kommer Kullaberg
med på ett hörn.
Stor betydelse för spridandet av kunskap om Mölle-Kullen hade
säkerligen Paul Rosenius 19-sidiga utförliga artikel om Kullen i
Svenska Turistföreningens årsbok av år 1895. Han ger en lockande beskrivning av bygden, dess växtlighet, geologi, levnadsförhållanden, inkvarteringsmöjligheter, promenader, båtturer
mm.
Även tyska och danska tidningar och tidskrifter uppmärksammar Mölle-Kullen. Och för att ta en svensk tidning, så kan vi i
Helsingborgs-Posten av den 13 juli 1839 under stora rubriker
och i lång text läsa, att den kände danske skulptören Thorvaldsen besökt Höganäs och Kullen. På återvägen »infångas» han av
vänner och beundrare i Helsingborg, vilka anordnar middag för
honom på Hotell d'Munthe med mycket folk och livliga hyllningar.
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Det är så att säga väl bäddat för en turiströrelse mot Kullen. Redan på 1840-talet kan vi hitta tidningsnotiser om gruppresor eller organiserade turistresor till Mölle-Kullen. I september år
1841 finns det i Helsingborgs-Posten en lång fortsättningsartikel
om ett sällskap damer och herrar från Helsingborg, som besöker
Kullen. De hyr tre snygga rum i »den romantiska och beprisade
Kullagården». Man skriver sina namn jämte lyriska verser i gästboken som änkefru Elfverson håller. Reseberättelsen är signerad
K-r.
Den första uppgiften om att ångbåtar sattes in i turisttrafiken
till Kullen påträffar vi i Helsingborgs-Posten den 26 aug 1843.
Där står:
»Den lusttur som det danska ångfartyget Harlequin företog i
söndags hade funnit många deltagare, såväl härifrån som från
Köpenhamn och Helsingör. Harlequin landsatte sina passagerare
vid Mölle, ett fiskläge 3/4 mil från Kullens fyr, och blev liggande
där sex-sju timmar. Men en olycka inträffade då en båtförare
kantrade och drunknade på rodd från fyren mot Mölle».
Fram på 1860-talet hittar vi i Öresunds-Posten ganska regelbundet annonser om utflyktsresor till Kullaberg. Till pingsten år
1861 gör ångaren Orion en utflyktstur från Köpenhamn till Kullen. Priset för resan är en riksdaler. Pingsten följande år, 1862,
går ångaren Helsingborg denna tur från Helsingborg och följande
år sätts Götha in där, priset är 2 :50 Rdl. I augusti 1868 och 69
utgår ångaren Horatio från Helsingör för turer till Kullen och
angör därunder Höganäs. Priset för resan är tre Rdl. Och pingsten 1870 låter man ångfartyget Malmö gå denna tripp.
I Öresunds-Posten i aug 1865 kan vi läsa en annons där Hotell
Mollberg tillkännager, att man tillhandahåller vagnar för utflyktsturer bl a till Ramlösa och Kullen. En notis i samma tidning den 30 aug 1866 utsäger ett praktiskt resultat av intresset
för Kullen som turistmål. Det berättas att hertigen och hertiginnan av Östergötland på Sofiero får besök av en grupp kungliga
släktingar. Sällskapet gör en utflykt till »det natursköna men föga kända Kullaberg».
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Ett annat praktiskt resultat kan noteras: i dec år 1880 bildas ett
rederi, som kallar sig »Skånska kusten», och som på sitt program
har att trafikera Mölle under somrarna. Och några år senare bildas ett liknande rederi som kallar sig »Kullen-Köpenhamn» och
har för avsikt att driva trafik på traden Köpenhamn - Mölle. En
möllebo är med där , kapten Bernhard Nilsson, villa Ideborg.
Han får befälet på S/S Sten Sture, som gör sin första tur 1899.
När den följande år öppnar säsongen med besök i Mölle har den
en mängd brevduvor med sig vilka släpps från Mölle hamn.
En julidag 1885 kan vi i Helsingborgs Dagblad läsa om hur baron Gyllenstierna på Krapperup anordnar personalfest för sitt
folk. I vagnar stuvas man in tillika med mat och dryck och så
bär det iväg till Kullen, där man i det fria äter och dricker, dansar och leker. Inalles är det hundra personer med på utflykten.
Vid en annan utflykt av liknande slag samlas man hos Elfversons, där det bjuds på te och smörgåsar varefter man dansar och
leker på Skallebacken. Än kan vi på Store Hög - strax intill Elfversons gård - se rester av bänkar och bord som använts vid dessa utfärder. Här fanns också en ugn byggd av lera och sten på
vilken man kokade kaffe. Det ligger något romantiskt i dessa
skildringar.
Och nu, på 1880-talet, synes Kullaberg komma riktigt i ropet.
Redan i maj månad året 1885 börjar ångaren Höganäs göra regelbundna turer från Malmö till Mölle. Ritters byrå i Köpenhamn börjar ett par år senare anordna gruppresor till Kullen. En
korrespondens i en lokaltidning uppger, att turisterna ökar som
svampar, det står att läsa sommaren 1885.
Den 13 aug 1886 gör kung Oskar och prins Eugen en resa till
Kullen. De höga gästerna besöker Krapperup, Kockenhus, Mölle, Kullagården och Kullens fyr. Längs hela vägen reses det äreportar. Och besöket för med sig stor publicitet.
Konstnärer och författare söker sig hit, eller rättare de har gjort
det sedan ganska länge men från 1870-talet och framöver stegras
intresset. Det var danska konstnärer som upptäckte Kullen. Den
förste som slog sig ner här skulle ha varit F C Kierschou, som
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Mor Gilla var en av föregångskvinnorna inom turismen. Hon var
mycket populär bland konstnärerna i Arild. Här har Natanael
Beskow målat henne på en dörrspegel i hennes hotell, det skedde i sept 1891.
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var här redan 1835. Carl F Sörensen målade här på 60-talet. På
70-talet infann sig Kröyer och norrmannen Thaulow. Ar 1873
kom Axel Nordgren till Arild, han förde med sig dysseldorfska
tankegångar och tekniker. Carl F Hill bodde i Mölle 1873. Det
finns en tavla, med gatuparti, kvar från denna visit. Krumlinde
följde. I hans sällskap besöktes Arild och Mölle några sommardagar år 18 7 8 av Sk ån berg, Jernberg och Johan Ericsson. De tog
in hos_Mor Cilla. Deras besök har livfullt skildrats i Vigga Laos
bok om Skånberg. Sommaren 1884 kom J ustus Lundegård till
Kullen och hade dansken Achen med sig. Rydberg var här 1887.
Ar 1895 höll Lundegård målarskola i Arild och därmed drogs
flera nya hit. Albert Larsson, Rydberg, Gummeson, Österlund,
Trulson, Louis Nilssom var med. Andra kända konstnärer och
författare som besöker Kullen och Arild är Richard Berg, Axel
Kulle , Kröyer, CD af Wirsen, A U Bååth, Marcus Larsson, Fritz
von Dardel, Helmer Osslund, Alfred Wahlberg, Carl Adelsvärd,
Berndt Lindholm, fru A D Edgren, Tidemand, Isaac Griinewald,
Einar J olin, och på författarsidan tillkommer bl a Anders Österling, Ebbe Tuneld, Bengt Lidforss och Fredrik Böök. Christian
Glinther bodde här 1914 när det drog ihop sig till första världskriget.
Nathan Beskow tillhörde gästerna på Hotell Mor Cilla på 1890talet, det finns än ett minne från honom, porträttet i olja daterat 1891 av Mor Cilla målat på en dörrspegel på dörren in till
kontoret.
På Baltiska utställningen 1914 visade Herman Österlund ett sju
meter långt Mölle-panorama.
Tack vare den nybyggda hamnen i Mölle får man nu dagligen
båtförbindelse med städerna Malmö, Landskrona och Helsingborg. Det är S/S Hebe från Skånska kusten som svarar för trafiken.
Och så börjar ruschen. Logimöjligheterna i Mölle och på Kulla
räcker inte till. Turistlivet i Mölle blir nära nog en stående rubrik i ortstidningama. Några plock belyser stämningen och utvecklingen. Under pingsten 1889 var tågen till Höganäs alldeles
fullpackade. De danske dominerade. När säsongen är slut år
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1892 beräknar man att 5.000 turister besökt Kullen. Följande
år beräknas antalet ha stigit till 15.000. Av dem har 1.500 bott
på hotellen och där inskrivit sina namn i resandeböckerna. Sex
värdshus är i gång och dagligen bespisar de 450 gäster. Den 16
aug 1894 gör kung Oskar ett nytt besök i Kullen och stannar till
i Arild, hos Mor Cilla. Denna sommar är hotellen i Mölle fullbelagda. Det händer att Henrietta Elfverson på Kullagården vissa
dagar nödgas avvisa fem - sex vagnar med resande, hon har inte
plats att ta emot dem eller att utspisa dem. I Mölle håller man
på att bygga åtta nya hus. Mölle har vid denna tid 493, Arild
258 invånare. Sommaren 1896 räknar man med att 300 dagligen
utspisas i Mölle och 100 på Kullagården. Från 1897 noteras att
helinackorderingspriset i Mölle är 3:25 per dag. Henrietta kan
inte klara av alla hungriga som söker sig till Kullagården, en dag
måste hon avvisa 200 danskar. Sommaren 1898 konstaterar en
tidning att danskarna dominerar i Mölle och att tyskarna börjar
komma. Det börjar rent av bli så att svenska familjer drar sig
tillbaka. Provinsialläkaren gör en framstöt om att omvandla
Mölle till municipalsamhälle och beräknar att 700 sommargäster
bor där. Den 11 juli 1899 är det ett myller utan like av turisterna på Mölle gator. Fyra passagerare ångare angör hamnen denna
dag.
Liksom av sig självt uppstår -det värdshus, där besökare på berget
kan få traktering. Fyra värdshus eller hotell framträder i första
ledet: Kullagården, Mölleberg, Corfitzon och Kullaberg.
Kullagården uppe på berget, halvannan kilometer från Kullens
fyr, intill den vackra bokskogen, hade urgamla anor. Resenärer
vid 1800-talets början tog in där. Sedan Gustaf Elfverson år
1861 övertagit hela berget utvecklade sig turiströrelsen i stor
skala. Gustaf Elfverson anlade en ny väg ditupp, Nyväg kallas
den, fick sedermera heta Italienska vägen, borde ha hetat Gustaf Elfversons väg. Han lät göra iordning trappor ned till Möllebäcksmal och gav platsen det kungliga namnet Josefinelyst.
Ävenså gjordes trappsteg in i stenåldersgrottorna och han gav
den mest kända ett kungligt namn, Fredrik VII:s grotta. En annan grotta som kung Oskar besökte fick hans namn inhugget
och kallades sedan Oscarsgrottan eller Oscarsminne.
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Gamla möllebor kunde berätta om livet på Kullagården. Lina
Tönnesson arbetade här på 1870-talet och fick då räfsa löv på
Store Hög och Skallebacken och stigarna ned till Josefinelyst.
Det var så mycket gäster att man måste duka ute på gårdsplanen, i lusthusen i alla rum och salar. På natten förvandlades alla
tillgängliga utrymmen till logi. Man sov överallt, i matsalen, förstugorna, i uthusen - huvudsaken var att man hade tak över huvudet.
Christian Nilsson, Lerhamn, föd d 1875, berättade, att hans far
arbetade på Kullagården på 1840-talet och att det då kom dit
danska turister. De kallade gården Kulla gästgivargård. Den var
alltså väl känd i Danmark.
Elfversons Kullagård brann ner den 30 jan 1900. Gården bestod
av huvudbyggnad och tre längor. Därmed hade den Kullagård,
som var förknippad med namnet Elfverson, spelat ut sin roll.
Mölleberg: Fru Katarina Jönsson, född 1829, hade tidigt blivit
änka med fem små barn att sörja för. Hon kallades i folkmun
Annors Sjingskan, efter sin man Anders Jönsson. Han hade
drunknat vid inloppet till Halmstad den 30 jan 1869. Ombord
på sin däcksbåt Carl var han sysselsatt med att reva, då bommen
slog till honom så att han föll överbord. Hennes far hade också
omkommit på sjön, det hade hänt när hon var fyra år gammal.
Hon kallades också »Gröna änkan», ett smeknamn som hon hade
fått därför att hon bodde i ett långt grönt hus. Detta låg vid vägen just där den började stiga upp mot berget. På gården framför huset var en vacker stenor.

För att kunna försörja sig och sina barn började hon egen affärsverksamhet, hon började sälja mjölk från Kullagården och Kockenhus. Den kostade 25 öre kannan (knappt tre liter). Möjligen
började hon sin affärsrörelse redan på 1860-talet.
Hon såg turister komma och ge sig av uppåt berget, vi skulle förmoda att de kom in i hennes butik för att be om vatten eller köpa mjölk. Hon såg möjligheterna och grep sin chans, utvidgade
sin rörelse, lät en målare i Mölle, Petter Svensson, måla en skylt
med texten:
'
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»Kolsyrade drycker, kaffe, the, chokolade och logis.»
som hon satte upp år 1882 eller 83. Hennes tilltag väckte nog en
del avund, det var ju ett försök att konkurrera med Elfversons
på Kulla. Men hon hade då redan hyrt ut, bl a målaren C F Hill
hade bott i hennes gröna hus 1873. Omkring 1880 synes det ha
blivit efterfrågan på rum och nattkvarter i Mölle. Katarina tog
då kontakt med stugägare i Mölle för att hos dem placera nattgäster. Det var bara ett fåtal stugor som lämpade sig härför. Petter Fisk, på sedermera villa Sjöhem, var möjligen den som först
tog emot nattgäster.
En av de första var fru Katarina J eppsson, som bodde vid hamnen i sitt nybyggda hus efter att ha gift sig kring 1880. Hon fick
erbjudande från fru K Jönsson att ta emot tre nattgäster som
hon själv inte kunde bereda nattlogi. Katarina vid hamnen nappade på erbjudandet, de tre fick ligga på halmmadrasser på golvet. Därmed var början gjord, nu gjordes gästrum och sängar i
ordning och därmed hade ett nytt näringsfång öppnats för mölleborna i gemen. Priset på övernattning låg på 7 5 öre till en krona.
Här kan det vara på sin plats att lägga in en passus om hur trivsamt turisterna i Mölle ordnade det för sig. Franz Pio från Köpenhamn berättar att han kom till Mölle som badgäst 1884. Han
hyrde då i Aldal. På 1890-talet ordnade han »klippeturer» med
100-tals deltagare. Man samlades vid Mölle hamn, gick till Ransvik, fortsatte över berget till Kullens fyr, där man tog en
punschpaus, dansade och lekte. Lille Jeppson spelade. Varje
kväll var det också dans på »Femöringen».
Katarina Jönsson hade god rörelse på 1890-talet. Det kan beläggas i litteraturen. Hennes gröna värdshus höll på att bli ett känt
begrepp i Mölle. En skribent som besöker det i aug 1894 berättar, att hon bespisade 45 damer och en herre. Och en skrivare
vid namn H Fröding, som besöker Mölle sommaren 1896, berättar härom i Turistföreningens årsbok, varvid Katarinas verksamhet särskilt betonas. Efter att man promenerat från Arild, strövat omkring på Kullaberget, där J osefinelyst är en väl inarbetad
sevärdhet, styr man stegen till fru Jönssons värdshus, där man
fick logi ute i byn och åt kvällsvard tillsammans med hundra
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andra matgäster, nästan alla danska. Det låg en gästbok framme
med utgjutelser över hur trivsam pensionen var. Ett poem började:
Man kommer fra de store Byer med Stäv i Kläderna
og Stäv i Sinderna..
Berättaren beslöt sig för att skämta och skrev:
Her är kiönt, meget kiönt,
men Thorwaldsens Museum är kiönnare!
Kristian Pedersen fra Kiöbenhavn
Det var artigt mot danskarna och bör smickra dem, tänkte berättaren, men han misstog sig, för efter någon tid var det en
dansk som gjorde ett tillägg:
Slödder och Vrövl har vi nok av!
Sedan man ätit gick man ner till hamnen och flanerade i sommarkvällen på vågbrytaren. Här var badgästernas vanliga tillhåll.
Överallt hördes danska ...
Vi har efterspanat gästboken från Katarina Jönssons värdshus,
men utan resultat. Kanske har någon samlare den. Vi vill inte
tro att detta intressanta kulturhistoriska dokument förstörts.
Fler och fler stugägare i Mölle drogs med i nattgäströrelsen. Det
nya näringsfånget drog med sig förändringar i hemmen. Fru
Hanna Pettersson Mölle berättade, att hon i Höganäs år 1896
köpte sängar med resårbotten just med tanke på badgästerna.
Förut hade hon haft utdragssoffor eller hopfällbara sängar med
botten av presenning eller segelduk. Det var inte gott nog åt den
nya tiden.
Katarina Jönsson hade i sitt arbete hjälp av dottern Ida ( 18661936). Så kom möllesonen Bernhard Paulsson (1862-1925) hem
från Amerika. Han hade i Kalifornien förvärvat hotellpraktik.
Han ingick äktenskap med Ida och tog genast itu med att utveckla turiströrelsen. Han lät riva det gamla vackra gröna huset
år 189 7. Hotell Mölleberg reste sig på dess plats följande år. Det
blev sedermera undan för undan tillbyggt. Bernhard satsade
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högt, nästan så att Ida blev betänksam, man har tillagt henne ett
uttalande, som belyste hennes farhågor:
»Om vår Herre bevarat oss från fattigdom, Bernhard kommer att
bevara oss från rikedom.»
Men Bernhard Paulsson höll på rätt häst. Turiströrelsen utvecklade sig i rätt riktning. Hotell Mölleberg gick en storhetstid till
mötes. Bernhard och Ida Paulsson kom att möta ett stormanlopp av gäster. Taxeringslängderna skvallrar om framgången,
Bernhard Paulsson toppar dessa åren före första världskriget.
Han ligger på 9.000 - 10.000 kronor.
Ett stycke in på 1900-talet lät Bernhard Paulsson bygga den
ståtliga villan Storhallen, färdigställd 1914, uppe på höjden o vanför hotellet. Denna patriciervilla kan stå som ett monument
över en framgångsrik hotellrörelse.
Den 19 maj 1918 utarrenderade Paulssons sitt hotell till Hans B
Persson, som hade det till år 1929. Han tog emot upp till 400
abonnenter och de fördelade sig ungefär så: 100 tyska, 250 danska och resten svenska. När den nye innehavaren haft Hotell
Mölleberg någon tid ämnade han anordna dans där. Först måste
han dock ha Ida Paulssons tillåtelse för det, och för att få det
måste han först nedkämpa hennes motstånd. Hon reste stora betänkligheter, hon ansåg det omoraliskt, syndigt att ha dans i sitt
hus.
Under den nye innehavaren kom här på Hotell Mölleberg att
försiggå en uppmärksammad teknisk händelse. I ett aktstycke
från kanslihuset läser vi följande:
»Kungl Maj :ts resolution given å Stockholms slott den 26 juli
1923 å nedan omförmälda ansökning.
I en till Kungl Maj :t ingiven skrift har H Persson, Mölle anhållit
om tillstånd att anordna vissa radiokonserter.
Med anledning härav har Telegrafstyrelsen den 18 juli 1923 avgivit utlåtande.
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Kungl Maj :t tillåter sökanden att till utgången av september månad 1923 en gång i veckan å Hotell Mölleberg i Brunnby anordna en radiokonsert, med skyldighet för sökanden att i god tid
meddela Telegrafstyrelsen underrättelse angående tiden för de
konserter som komma att anordnas.»
Aktstycket är undertecknat av Ernst Trygger jämte tre andra regeringsledamöter.
Bakgrunden var att källarmästare Persson tagit kontakt med en
tekniker i Malmö som erbjudit sig att på Hotell Mölleberg visa
dagens tekniska under, rundradion. Evenemanget utannonserades att äga rum en lördagskväll i samband med dans. Mycket
folk hade kommit tillstädes. Teknikern monterade upp antenn,
radiomottagare och högtalare - men förväntningarna sveks. Det
kom ingen musik ur tratt-högtalaren. Nästa kväll gjorde han om
försöket och nu lyckades det. Förvåningen och förtjusningen
denna augustikväll 1923 var allmän ... Rätt mycket folk hade även samlat sig utanför hotellet.
Vid torget i Mölle låg två eller rättare tre värdshus:
Axel Anderssons, Johanna Corfitzons och Bolins.
Johanna Corfitzon bodde på södra sidan av torget, lägenhetsnumret var 14, sedan urminnes tid hade hon bedrivit värdshusrörelse. Hennes man, kapten Nils Corfitzon, hade drunknat i
mars år 1889. Hon tog emot skeppsbrutna, i första hand befäl.
Gaveln på hennes hus låg ut emot torget. På husväggen växte
vildvin. På tomten bakom fanns en »bula», i trädgården växte ett
ståtligt mullbärsträd. Detta sades tillhöra de allra första mullbärsträden i Mölle och skulle ha kommit från något Medelhavsland. I hennes hus fanns också postkontor.

Under trycket från den växande turistströmmen skedde här en
rask utveckling. Det gamla korsvirkeshuset med sitt vildvin fick
vika för den nya tiden. Johannas son, konsul Nils, bekostade
byggandet av ett helt nytt hotell. Grunden lades hösten 1894,
arkitekten hette Andersson och var från Helsingborg. Till sommarsäsongen 1895 stod det färdigt att ta emot gäster. Namnet
blev Hotell Corfitzon.
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Detta hotell kom att bli samlingspunkten för det municipalpolitiska intresset i Mölle. Här hölls -bystämmor och här »föddes»
Mölle municipalsamhälle. Vid det stora hamnbygget 1905-07
höll hamndirektionen sina sammanträden där. Sommaren 1909
kostade helpension här 2 :50 kr.
Under årens lopp har hotellet skiftat ägare och namn åtskilliga
gånger. Familjen August Jönsson, Anders Andersson, August Johansson, Edvin Larsson, Eric Jönsson, Svanfeldt, Hagman och
till slut familjen Andersson har innehaft det sedan Corfitzon
lämnade det. Det revs hösten 1969, strax efter att grannhuset
Oscar Pyks jämnats med marken, varefter på de frilagda tomterna byggdes fem villor, som färdigställdes våren och sommaren
1970.
Även Herman Corfitzon, son till Johanna och broder till konsul
Nils, kom att ägna sig åt hotellrörelse. Han var gift med Hilma
Elfverson från Kulla och de upprättade Hotell Sjöhem uppe på
Bökebolet. De startade omkring år 1910. Rörelsen där lades ner
under första världskriget. Här och var i stugorna i Mölle finns
det porslin märkt Hotell Sjöhem, vilket har inropats på auktionen efter hotellets nedläggande. Anders Andersson hade det vid
en tid vid tiden för första världskrigets slut och inrättade då
biograf där ...
Av någon anledning kom Bolins värdshus inte med i kampen om
turisterna. AP Bolin hade på 1860-talet, möjligen 1862, låtit
bygga ett präktigt och stabilt värdshus. År 1860 hade han från
S M Olsson på 41 fått överta värdshusrörelsen. Och han satsade
högt på denna. Taxeringssiffrorna från år 1862 utsäger tydligt
att det var ett välbyggt hus, 3.250 Rdl stod det i. I 1870 års
längder står att A P Bolin ges rätt till utskänkning »dock ej under gudstjänsttid». På Bolins värdshus brukade medlemmarna i
Mölle bärgarlag fördela bärgarpengar, vilket kunde ske under
festliga · former. Här bytte också sillfiskarlagen sina veckoinkomster och här kunde man upplösa fiskelagen vilket skedde vid
Mikeli. Bolins värdshus står kvar, det ägs av tandläkare Bertil
Pyk.
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Kullaherg: På norra sidan av torget i Mölle drev Axel Andersson,
född 1840, sin rörelse. I likhet med flera andra möllebor drev
han handelssjöfart, hade ett segelfartyg och sålde skeppslaster av
potatis, mjöl mm. Han tog också upp servering, främst till fiskare, sjömän och stenarbetare. Han fick känning av den ökande turistströmmen. Närheten till hamnen gjorde att han »fångade» in
de turister som kom sjövägen. Och så övergick han helt till turismen, det lär ha skett år 1883. Vid tiden för Mölle brand år 1890
hade han god omsättning i sitt hotell »Kullaberg», som emellertid brann ned till grunden. På dess ruiner reste sig nästan omedelbart det nya Hotell Kullaberg, som står än i dag.

Ar 1898 arranderade Axel Andersson ut det till Johannes Gudmundsson, som hade det till hösten 1904, då han överförde sin
verksamhet till Hotell Arild. Innan Gudmundsson lämnade Hotell Kullaberg höll han i sept 1904 auktion på inventarierna. Efter att han etablerat sig i Arild, ordnades det så, att gästerna
kunde äta antingen i Mölle eller Arild efter fritt val.
Längre fram övertog fru Augusta Cronberg Hotell Kullaberg och
drev det fram på 1920-talet, då det hyrdes ut till Book-Henckel,
som hade det i 23 år, sedan till Anders Nilsson som hade det i
13 år och slutligen till Yngve och Gulli Bengtsson, som har det
än i år 1974.
Det kan berättas om en episod som utspelades i eller vid Hotell
Kullaberg sommaren 1907. Kejsar Wilhelm och kejsarinnan besökte Mölle-Kullen. Det kom en regnskur eller möjligen berodde
det på att åskådarna var alltför påträngande, de kejserliga med
sin uppvaktning sökte skydd vid Hotell Kullaberg vid ett av borden som stod ut mot torget längst ned. Källarmästaren rusade
till och frågade om det önskades förfriskningar av något slag.Ja,
kejsarinnan ville ha en flaska mineralvatten. En flicka från Mölle, Anna Wessman, fick äran att servera det önskade. Hon imponerades av kejsarinnans väldiga hatt men hon lade också märke
till kejsar Wilhelms förkrympta hand.
Och turismen började snart nog påverka livsföringen i Mölle.
Tydligast visade det sig inom bostadsbyggandet. Den ökade tillgången på pengar förde med sig att de gamla fiskarstugorna,
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byggda som »klinehus» eller av råsten rivs, och istället bygger
man tegelhus av helt ny typ. De är höga, har flera våningar, strävar efter utsikt, har bebobar källare och är försedda med många
små rum avsedda för uthyrning. Ofta nog förses de med frontespis eller kupa som är vänd mot havet och solen. Bökebolet eller
Backarna, som man i vardagligt tal kallade området däruppe på
Kullabergets södra sluttning, blev eftersökt som boplats.
Främsta och största uttrycket för denna strävan är häradshövding Carl Liljenbergs palatsliknande sommarvilla Ekebo. Han
köpte 8.000 kvm mark bevuxet med ung ekskog, lät stänga in
det med en hög ful mur och lät arkitekt Clemensen, Köpenhamn rita och bygga palatset från vilket erbjuder sig en hänförande utsikt över havet och berget. Liljenberg sökte längs hela
västkusten efter sommarboplats, kom till Mölle och frapperades
av Kullabergs skönhet.
Det förelåg överhängande risk att även Karl XII :s skansar skulle
bebyggas, men någon historiskt och arkeologiskt intresserad slog
larm och påkallade myndigheternas ingripande, planerna avvärjdes.
När man byggde nytt lät man också på tomten uppföra en s k
»länga» d v s ett litet sommarhus, dit man flyttade ut på våren
för att hela huset ska kunna upplåtas för sommargäster. Och på
hösten, då det börjar bli kallt och badgästerna rest sin kos flyttar man tillbaks igen. Det blir alltså två flyttningar om året, något av ett nomadliv. Förut har man nog haft »längor» men de
har varit provisoriska skjul avsedda för fiskeredskap, närdingar
etc. Dessa flyttas till loftet. Ute i trädgårdarna anlade man s k
lusthus, ofta av syrenträd, i vilka gästerna kunde sitta och ;:ita.
H.otellen kläs in i allt större glasverandor. Möbleringen i stugorna påverkas också, bl a skaffar man »turistsängar» vilka kan fällas ihop och ställas undan då säsongen är över.
Istället för att fiska ror man med badgäster. Detta kan ge mer,
man behöver inga redskap, man smutsar inte ner båten. Den stora roddturen var att ro från Mölle hamn till Djupadal. En sådan
tur kostade fem kronor eller en krona per person. Det var något
av en kraftprestation att ro denna väg, åtta sjömil eller elva kilo-
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meter lång är den. Vind och ström kunde försvåra rodden, ja äventyra den. Trots medfödd och starkt upptränad väderiakttagelse kunde roddare överraskas av häftiga stormbyar och strömvirvlar vilka kunde föra med sig kantringar och även drunkning.
Hans Helgesson var den mest kände roddaren och turistförarn.
Han kunde sitt berg och visste de urgamla namnen på hallar,
grottor, låar och malar. »Egen» kallade han sin båt. Det förekom
att journalister och språkintresserade engagerar honom för att
under rundturer få de riktiga b enämningarna på klippformationerna mm. Han kunde också b erätta om dramatiska strandningar och äventyrliga fiskerier. Stoff saknades inte här vid det hemlighetsfullt ruvande Kullaberget.
Badplatsen Ransvik blev mycket besökt. Flera tusen badande
kunde söka sig hit på en dag. Och här kunde ligga en flottilj snipor beredda att ta passagerare till Mölle. Till en början kostade
det 25 öre per person att i roddbåt förflytta sig från badplatsen
till Mölle hamn. Efterhand steg priset till 50 öre. Kunde en roddare ta ombord åtta personer inbringade en tur bra, betydligt
bättre än exempelvis byggnadsarbete eller fiske. Ja, frågan är om
inte ett par Ransviks-turer kunde ge en hygglig dagslön.
Även lantbefolkningen i bygden runtom Mölle och Arild påverkades i sina levnadsvanor av turismen. Bönderna skaffade sig egna vagnar med vilka de transporterar turister från stationen i
Höganäs ut till badorterna. Smederna får en ny arbetsuppgift,
att bygga vagnar. Det uppstår rent av ett nytt yrke, vagnmakarens. Vagnarna var klädda med röd plysch, vanligen hade de
tvärgående säten, när det gällde större vagnar längsgående. Snart
sagt varje bondgård hade sin vagn. När tåget utifrån anlände till
Höganäs station kunde där stå 60 - 70 vagnar och vänta. En
skjuts till Mölle kostade tre kronor, men var det mer än tre fick
man betala en krona per person. Längre fram när järnvägen
byggts ut till Mölle och man hade fått ny hamn där med ångbåtstrafik, sökte sig hästskjutsarna till hamnplanen vid båtarnas
ankomst. Där stod de i dubbla rader i väntan på Köpenhamnsbåten och dess passagerare. Och med halsbrytande fart störtade de
iväg med sina åkande till Kullens fyr.
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Skjutsarna och deras körsvenner hade dock andra uppgifter än
att bara transportera turister, de fick bl a rycka in vid begravningar. Begravnings tåget hade en bestämd ordning, .först kom en
lätt vagn med de två prestaverna, sedan kom likvagnen, sedan de
närmast sörjande och därefter begravningsgästerna. Sist kom en
särskild kransvagn.
Turismen påverkade namnbildningen och språket. Man lät namnen på Kullabergets stenhällar mm rätta sig efter turisterna.
Många urgamla namn och benämningar som haft en inneboende
syftninir. fick inställsamt vika för turistsmaken. Plötsligt läggs
»Kullamannens» till och så kan det bli Kullamannens hatt, Kullamannens trädgård, Kullamannens grav, Kullamannens stol etc.
Skitnamn, sa de gamle. Förmodligen var P P Lundh en av de
skyldiga till namnskiftena. Genom att fotografera en grotesk
klippa, göra vykort av knäppet och sedan kalla den Kullamannens så eller så kunde namnet bli inarbetat. När Hans Helgesson
på 1890-talet rodde runt längs berget och ropade ut namnen på
bergsformationerna använda han inte »Kullamannen».
Gustaf Elfverson på Kulla böjde sig också för turistsmaken. Som
vi sett döpte han grottor och badplatser efter kungliga besökare.
Josefinelyst hette ursprungligen Möllebäcksmal. Italienska vägen
var också ett tillmötesgående mot turisterna. Antagligen kommer namnet av likheten med italienska rivieran, men en anna~
teori är, att namnet uppkommit genom att italienska positivhalare höll till där.
Dessbättre bibehöll de flesta av hallarna och malarna sina urnamn, som ofta utsade något om deras betydelse och funktion
och naturligtvis utseende. Där är exempelvis Spindelnätet, Björnen, Kjolen, Loppetorget, Getaryggarna, Tvekoddarna, Altaret
med prästen, Hängstenen, Smygen, Ladudörren - som är gräns
mellan Arilds och Mölles bärgarlag - vidare Rävalån - med en
röd klippa, Blåmal med blåaktiga stenar, Svarta hallar, Rännemalen ( vid Barakullen ), Gäret, som ligger strax bortom Ransvik, att ha det rakt utmärkte fiskeplatser, Svarten, en stor svart
klippa, Gläntehallen, Djupadal, som på ortens språk heter Dyvadal. Däremot fick det urgamla namnet »Bennemal», som utsäger
något bestämt om malens stenar, vika för det badgästfriande
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»Solviken». En del namn på företeelser vid Kullaberg kan man
dock grubbla på: vad betyder Lahibia-grottan, Skallebacken,
Backarainen, Blain, Blackarna, Parishamn, Harrastolen, Hängmattorna?
Vid namngivningen av de nybyggda värdshusen använder man
förs_t uttrycket »hotel» men övergår så småningom till »hotell».
Likaså ändras »cafe» till kafe. Man lär sig utländska språk, först
och främst danska. På skyltar målar man »Varelser till leje» eller
»Madkurve maa medbringes i Haven». Tyskan tränger också in
och då står det på skylten »Zimmer zu vermieten». Den svenska
texten till nämnda tillkännagivanden får två utformningar, dels
»Rum att hyra» dels »Rum till uthyrning». Tavlorna sattes ut när
man sökte gäster och togs in när huset var fullt. Ännu på 20-talet anordnade man »Soire dansante» på hotellen. Skådespelaren
Axel Högel gav oss en ögonblicksbild av språkförbistringen i
Mölle förr. Han kom till Mölle första gången 1909 och blev sedan trogen Mölle-gäst hela sitt liv. Då drällde det av tyskar, han
brukade anordna soareer på Hotell Elfverson då han sjöng tyska
visor. Vid ett tillfälle fick han se en yngling i svensk studentmössa och då måste han ropa till honom:
- Kom hit så man får tillfälle tala svenska!
Ett stycke in på 1900-talet utarbetades broschyrer över Kullen.
De översattes till danska och tyska, en t o m på ryska. Denna
stod AB Kullabergs Natur för och den utgavs strax före första
världskriget.
När turisterna upptäckt Kullen och börjat söka sig dit ryckte fotograferna in. Deras verksamhet var dubbelverkande, genom att
de fotograferade och gjorde vykort som sändes omkring i världen lockades det allt fler besökare till Kullen och därmed fick
de ökad omsättning. P P Lundh var först på plats. Efter att ha
idkat fotostudier utomlands upprättade han år 1886 fotoatelje i
sitt barndomshem i Skätteskärr, Brunnby socken. Hans första
landskapsbild är från Skallebacken och togs 1886. Den kom att
följas av otaliga andra. P P Lundh fotograferade snart sagt varenda hall och bergknalle, alla hus och båtar, människor i deras
värv, bränningar, havet, badplatserna, hamnarna, hotellen och
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gjorde vykort av sina knäpp, vilka sedan gick ut över världen
och berättade om Kullabergets säregna skönhet, bisarra klippformationer och paradisiska trivsamhet.
Stugan i Skättekärr blev för trång och den 13 juni 1892 flyttade
P P Lundh till Höganäs och öppnade atelje där. Ar 1894 byggde
han en filial i Mölle och år 1907 i Arild. Längre fram utarbetade
han tillsammans med sonen Gunnar turistbroschyrer med vandringsleder över hela Kullen. De översattes till danska och tyska.
Berömt är Lundhs foto av Oskar II vid dennes besök i Arild i
aug 1894. Berömd är även historien om hur fotot kom till.
Lundh ville gärna »exercera» med sina fotooffer. Så ock med
kungen. Än skulle han stå så, än så. Då sa kungen:
- Nu står man som man står och så blir man som man blir!
Bilden togs omedelbart.
Klassiska är Lundhs bilder av de badande i sina randiga baddräkter vid Ransvik, män och kvinnor om varandra, situationer som
på sin tid var starkt chockerande. Det rådde en tid fotoförbud
på Ransviks badplats, men genom att betala några hundra kronor fick Lundh ensamrätt att fotografera där.
Artur Rube sökte sig också till Mölle. Först hyrde han ett par
rum hos bagarmästare Bror Karlsson, sedan något år hos Ture
Kronholm, varefter han byggde eget uppe på Backarna strax vid
Grindarna. Ture Kronholm öppnade också fotoatelje, vid Norra
Strandvägen, år 1914 eller 15. Han hade lärt sig konsten i Blekinge. Han fotograferade också vid Ransvik. Även en del strandningar har han fångat på plåt. Främst är det dock porträtt av
kända och okända. Han har kvar ett stort arkiv med plåtar
13xl8cm.

P P Lundhs efterlevande har donerat hans arkiv och fotoutrustning till Höganäs museum, där man inrett ett särskilt »Lundhsrum».
Allt samverkade till att göra Mölle känt. Tillströmningen stegrades oupphörligt och efter sekelskiftet 1800-1900 blev det något
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av ett stormanlopp. Rum och bäddar räckte inte till. Det förekom att nattgäster placerades på vindar, i garderober, i redskapsbodar, i vedbodar, ja det förekom att badgäster var tacksamma
att få sitta i en stol och sova och sedan få tvätta sig i köket.
Och uthyrningsverksamheten kunde ge pengar. Många vittnesbörd om detta finns. Ett: Fru Kersti Larsson, som bodde i nuvarande Bergmansgården, på sluttningen av Bökebolet, huset
byggt 1840-50, berättade, att hon på sex veckor i början av seklet tjänade 700 kr. Nattgästerna störtade sig på henne. Det var
mest tyskar. Hon hade sju - åtta bäddar. Hennes inkomst under
några få sommarveckor motsvarar ungefär en årslön för en sjöman. En matros kunde ha 50 kronor i månadshyra vid denna
tid.
Det nya läget återspeglas tydligt i taxeringslängderna. Hotellägarna i Mölle rycker upp i nivå med sjökaptenerna. Flera noterar
skatteinkomster på närmare 10.000 kr. Stora satsningar görs på
hotellbyggen. Som mest hade Mölle tio hotell, tre pensionat och
sex kafeer. Man kan säga att de inflödande turistpengarna tvingade fram hamnbygget 1905-07, byggandet av järnvägen fram till
Mölle, förnyandet av bostadsbeståndet där, utökning av båtbeståndet, införandet av el-ljus, stimulerade odling av tidig potatis
och sysselsättning åt en lång rad hantverkare och specialaffärer.
Trädgårdsmästare, vagnmakare, åkare, kafe- och kioskägare, båtförare, tvätterskor, issågare, fick genom turismen god avsättning
för sina produkter och tjänster. Det uppstod en hel flora av specialaffärer i Mölle för foto, skor, böcker, kemikalier, sybehör,
badartiklar. Och servicen stod högt på denna tid, det fanns
bank, läkare, polis, telegrafstation, tullkontor. Och det kan sägas att den ekonomiska livaktigheten förde med sig stark familjebildning med osedvanligt stora årskullar. Årsklasserna 1910-11
är de högsta i Mölles historia.
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ISFLAKSKATASTROFEN VID KULLENS FYR I MARS 1942
Den 4 och 5 mars 1942 kommer alltid att
stå inristade i Kullabygdens historia. Under dessa två dagar utspelades de måhända
mest dramatiska händelser som någonsin
ägt rum i våra trakter. 43 män svävade i
dödsfara.
Vintern 1941-42 var en av de hårdaste som förekommit. Temperaturen vid Kullens fyr höll sig envist vecka efter vecka under
nollstrecket. Och natten mellan den 25 och 26 januari 1942 no terade man bistra bottentemperaturer, på natten var kvicksilvret
nere på minus 23,8 grader och klockan åtta den 25 hade man
avläst 22,6 köldgrader.
Sundet och Skelderviken lade sig under ett bastant istäcke. Det
blev en daglig vana för kustborna - ja man kom även långväga
innefrån landet - att bege sig ut på isen för att pilka torsk och
långa. Kriget med dess brist på livsmedel gjorde, att priserna på
fisk sköt i höjden och nådde en nivå som aldrig förr. Männen
som regelbundet ägnade sig åt torskpilkning därute på isarna
blev svartbruna av vind, väder och solbränna. Solen tog hårdare
därute, solstrålarna liksom studsade mot isvidderna och fick
dubbel effekt. Och goda dagsförtjänster kunde det bli. Vid ett
tillfälle blev en Mölle-pojke avlöst av sin syster som kom ut med
kaffe till honom. Medan han drack kaffet fortsatte hon pilkandet och innan kaffet var urdrucket hade hon tagit upp för 60
kronor fisk!
Det satt sedlar på pilkarna, sa man. Månadsinkomster på tusen
kronor enbart på pilkfiske förekom. Tusen kronor var mycket
pengar vid denna tid.
Norante, dvs på nordsidan av Kullaberg, ute i Skelderviken
nappade det bäst. Den 4 mars var det mycket folk där ute på isen. Man räknade i sin helhet till 200 personer. De som stod
längst ut hade träffat på stim av långor; den ena större än den
andra drogs upp genom hålen man huggit i den ganska tjocka isen. Man trodde sig ha stött på ett gammalt vrak - man drog
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denna slutsats genom att man ibland råkade få med upp bitar
av rostig vejer etc - och det verkade som om de läckra fiskarna
tycktes hålla sig omkring detsamma. Förmodligen var det efter
den tyska ångaren Trawe, som under första världskriget, den 18
maj 1916, sänktes av en engelsk ubåt just vid kanten av den
svenska territorialgränsen. Positionen för sänkningen var 56 grader 21,4 minuter nord och tolv grader 32 ,3 minuter ost.
En frän ostlig vind gjorde att de som fiskade vände ryggarna
mot land. På Kullens fyr antecknade man i sin väderjournal och
skickade in kodsiffrorna till Väderlekstjänsten att det klockan
åtta på mornen den 4 mars var ostlig vind med styrkan fyra av
Beauforts skala. Termometern visade 8,3 köldgrader, barometern 762. Solen sken. Klockan 14 var vinden lika kraftig, medan
temperaturen stigit något, termometern visade knappt sex graders kyla, solen tittade fram. det var halvmulet, sikten god, man
kunde nog se 20 km ut över isvidderna. Men därute låg havet
öppet, svartgrått, kallt, isande, det förekom att isflak bröts av
den fasta isen och seglade på egen hand iväg ut mot det vida
Kattegatt.
Helt engagerade av sitt pilkfiske och förblindade av fiskelyckan
såg man inte hur oroande läget höll på att bli. En hel del av de
mera erfarna och betänksamma hade gått hem eller längre in i
viken, där de höll sig under land.
Plötsligt vid 14-tiden öppnade sig ett svart stråk mellan de pilkande och land! Isen hade släppt! Ett stort flak, man beräknade att det var 300-400 meter brett och en km långt seglade iväg
mot det öppna Kattegatt. Omkring 40 män stod på det.
Och därmed började det hända saker. Den vaksamma personalen
på Kullens fyrplats, som länge känt sig oroad, såg vad som hände och klockan 14.10 drog man på nautofonen, vars ilskna tjut
sköljde ut över berget, isen och havet och kom männen därute
att lystra.
Ett par av de pilkande höll just på att släppa ner sina pilkar och
märkte att snodden ställde sig snett i vattnet. Det var egendomligt vilken stark ström det blivit med en gång, tänkte de, men
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ögonblicket efter blev de varse situationens allvar - det var deras isflak som rörde sig och de själva som flyttade sig.
Ett par män som stod rätt långt inne, kanske i höjd med Kullalå,
såg att en spricka öppnade sig i isen och de satte iväg att springa
för att hoppa över den. Sprickan gick i kringel-krokar och när
de hoppat över den, fann de, att de hoppat ifrån den fasta isen
ut på det rörliga flaket. Och innan de hunnit sansa sig hade
sprickan vidgats och blivit till ett stråk för brett att hoppa över.
De fick snällt följa med på isflakets ovissa seglats.
Räddningsarbetet kom genast igång. På Kullens fyr låg en grupp
marinsoldater på bevakning, det var ju krig runt våra knutar.
Under ledning av furir Hans Ekelund sjösatte de eri av fyrens
snipor, bemannade den, högg årorna och tog sig på 15 minuter
ut till isflaket. Här var tydliga tendenser till panik. Sex stycken
nödställda stormade handlöst ner i räddningsbåten, den blev alldeles nerlastad och det var fara värt att den skulle sjunka. För
att hindra detta steg den ene av räddarna, korpral Bertil Persson,
ur och ställde sig på isflaket. Här stod han nu medan detta fortsatte ut mot havet, alltmedan roddbåten tog sig iland. Han väntade på nästa tur - som inte kom. Han var inte klädd för situationen, dessutom var han svett av den häftiga rodden och med
köldrysningar och bittert vemod såg han Kullens fyr avlägsna
sig. Hur skulle han klara vinden och kylan? Till råga på allt hade
han vid den ivriga sjösättningen av snipan tappat sina vantar. Tre
möllepojkar - Göte Larsson, Karl Blomkvist och Åke Bengtsson
- rusade in mot Ablehamn, där det låg mindre snipor uppdragna på land. De valde ut en av dem som såg sjövärdig ut, försåg
den med åror, och uppmanade män som klarat sig i land att
hugga i och hjälpa till att på isen dra den ut mot iskanten. Ett
par av de tilltalade nekade att hjälpa till förebärande att de skulle med tåget, men efter en våldsam utskällning ställde de sig lojala. Den relativt lätta snipan kom fram till iskanten, man såg till
att dyvikan var isatt och så sjösattes den och bemannades av de
tre nämnda möllepojkama. Alla hade stor sjövana, Göte Larsson
hade navigationsexamina bakom sig och tog styret. Det fanns
inget roder utan han fick styra med en åra. De nådde fram till isflaket och en för en tillropade de möllebor, som de kände, att
hoppa över i båten. Det blev tre män. Och så bar det iväg inåt i101

gen. Då de kommit ett stycke från isflaket var det en av de nödställda som tog sats och med ett hopp värdigt en idrottstävling
hamnade han i aktern på räddningsbåten.
Denna krängde våldsamt till, var ytterst nära att kantra, tog in
vatten men flöt vidare, oroande djupt. Göte Larsson som skötte styrningen måste kasta sig framåt för att någotsånär återställa jämvikten. Och han måste omedelbart börja ösa. han hade
inget öskar tog i hastigheten av sig sin skärmmössa och började
ösa med denna. De två andra rodde, deras åror började genast
bli nerisade och dcua fö rsvårade rodden. Vattnet som stänkte
in frös genast till is på alla de o mbordvarande.
Omsider nådde man den fasta iskanten, hoppade ivrigt iland,
drog upp båten. Svårt chockade, ingen tordes gå ut igen, förfrysningsrisken var stor, de nerisade kläderna kändes som pan·
sar, det gällde att ta sig hem för att byta.
Isflaket med sina 25 män drev vidare ut mot det öppna Kattegatt. Ovissa öden tiU mötes. Dess fart ökade dess längre ut det
kom. Männen som stod på det verkade som vindfång, segel, och
det medverkade till fartökningen. Utom sin last av levande människor hade isflaket en rätt betydande materiell last : fiskrcdskap, ett tiotal cyklar, sparkstöttingar, yxor och inte att glöm·
ma de vackra matnyttiga fångsterna. En av männen hade bjudits
hundra kronor för sin fångst av en u ppköpare, men han avböjde,
det var för litet - han kom alt mista allt. Ett lag från Munka
Ljungby hade på några timmar tagit 250 kr fisk . Den yngste
därute på flaket var en 15-årig pojke. Martin Göransso11, frän
Mölle.
De inledande räddn ingsföretagcn hade tagit en dryg halvtimmes
tid. Och nu hade det från Kullens f),r slagits katastroflarm, till
militär, polis, tull, tlyg, radion, isbrytarstationer. Befolkningen
i Mölle kom på benen, nyheten om o lyckan hade spritt sig från
stuga till stuga. Ryktet tlög över bygden . Telefonen till Kul lens
fyr blockerades. Man sökte sig dit i stället. Mi li tärerna vid Kullens fyr slog larm t ill sina överordnade, i Helsingborg, och häri·
från gick larmet vidare till isbrytarstationen i Malmö, där det låg
isbrytande fartyg. Men skulle ett fartyg härifrån överhuvud k un-
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na nå katastrofplatsen innan katastrofen var ett fullbordat faktum?
I Mölle insåg man att det gällde att kvickt få fram större och stadigare snipor. Två sådana valdes ut på hamnplanen i Mölle. En
grupp män fattade tag i den ena - det är ovisst om ägarna tillfrågades - och drog den ner på isen för att man på denna skulle släpa den ända ut till Kullens fyr, till det öppna vattnet där.
Det skulle ta lång tid - vägen dit var fyra km - det insåg man
genast. Andra vägar måste också prövas. Därför alarmerade man
lantbrukare Hans Pettersson. I flygande fläng spände han för två
hästar för en arbetsvagn och forcerade ner till hamnen i Mölle.
Han höll in här, en stadig snipa försedd med åror, tollapinnar,
öskar, roder mm lyftes upp på flaket, surrades nödtorftigt fast
och så bar det på de snöiga vägarna iväg upp emot Kullens fyrplats. Snötäcket som låg över bygden var enligt observationerna
från Kullens fyr 36 cm tjockt. När ekipaget kom fram till fyrplatsen var klockan närmare 1 7. Enligt almanackan gick solen
vid Lunds horisont ned klockan 1 7.45 denna dag, det började
skymma.
Villiga händer grabbade tag i snipan, lyfte den av vagnen och
började dra den nedför fyrbacken, ut på isen och fram till iskanten.
Frågan gällde nu vem som skulle våga bemanna denna snipa,
den tredje räddningsbåten. Det var fråga om att riskera livet. Polisman Bruno Johansson ledde arbetet. Flera möllebor anmälde
sig genast, och av dem togs Kristian Hansson, Erik Andersson
och Ove Andersson ut. De två senare var bröder, alla tre hade
stor sjövana. En annan möllebo, Eskil Andersson, som också erbjudit sig, nekades på grund av att han hade familj, var familjefader.
Kristian Hansson tog rodret och befälet - han var sjökapten och bröderna Andersson satte sig vid årorna och så lade roddbåten ut. Klockan var 17.15, det började skymma, om en halvtimma skulle solen vara helt borta.
Under tiden hade den snipa som drogs på isen söder om Kulla-

103

berget också nått fram. Den fördes också fram till iskanten och
sjösattes. Också här uppstod frågan om vem som skulle bemanna den och gå ut. Också här riskerades livet. Kustvakt Emanuel
Andersson, Mölle kände sig liksom självskriven och Eskil Andersson erbjöd sig att ta den andra åran. Även Tage Löfdahl
från Mölle erbjöd sig att följa med. Men innan de startade på
sin riskabla roddtur måste de komplettera utrustningen, de behövde en lanterna, ficklampa, tändstickor, kompass, pälsar, och
så måste man ta ut bäringen till isflaket. De två sistnämnda var
på väg upp mot fyrbacken för att om möjligt skaffa sakerna, då
de till sin bestörtning fick se Emanuel Andersson ensam lägga ut
och ensam bege sig iväg mot de nödställda. Klockan var 1 7 .30.
»Det börjar mörkna. Någon måste hjälpa», hördes han säga. En
oemotståndligt bjudande plikt drev tydligen på honom att fatta
sitt beslut. Det djärva beslutet underbyggdes av tanken att genom att han var ensam skulle han kunna rädda flera. Hjälp med
rodden borde finnas därute.
Allt fler människor samlades på fyrbacken. Ännu kunde man se
de nödställda därute på isen. Man såg att isflaket delade på sig.
Det blev två grupper som var för sig drev iväg mot ett ovisst öde.
En deprimerande och plågsam tanke spred sig bland de församlade: De två båtarna som gått ut kunde omöjligt ta ombord alla
de nödställda. Någon måste lämnas kvar. Vilka? Om alla 25 på
en gång störtade sig i båtarna kom dessa att sjunka och då skulle även de som gått ut för att rädda stryka med. Särskilt orolig
bland de oroliga människorna här var fru Valborg Göransson,
moder till den yngste därute, den 15-årige Martin. I Mölle stegrades också oron, man visste inte om ens män eller söner var
med på isflaket, om de var engagerade i räddningsarbetet eller
bara sökt sig till Kullens fyrplats. Ovissheten om vad som hände
därute var pinande. Fyrens telefon var alltjämt blockerad. I radion vid kvällsnyheterna lästes ett meddelande:
»På ett avstånd av cirka 1 1/2 distansminut norr om Kullens fyr
befinner sig 30 personer på ett isflak. Detta driver västvart. Fartyg i närheten uppmanas undsätta de nödställda.»
Mörkret sänkte sig över havet, över de isiga vidderna där männen kämpade. Roddbåtarna räckte inte till, det måste vidtas ytterligare åtgärder.
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Emanuel Andersson, född 1901, tvekade inte att gå ut och rädda nödställda medmänniskor. Han kom att spela huvudrollen i
det ödesdigra isdramat mars 1942.
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Ja, uppe vid Helsingborg-Helsingör hände saker so m ingav hopp.
Larm hade gått till militärförläggningarna i Helsingborg och Malmö. I Helsingborg fanns ingen isbrytare, en fanns däremot i Malmö, men det ansågs att den omöjligt kunde nå fram till olycksplatsen innan katastro fen skulle vara fullbordad. I Helsingborg
visste man, att d«:t låg en dansk i~brytare , Mjölner., ~
örs_...,
hamn, befälhavaren h ette Hans J Ra ger. Som bekant var aet
ki-ig, tyskarna hade ockuperat Danmark och lagt en tung hand
och sträng kontroll över all utrikesfart, färjförbindelserna över
Sundet var nedsatt till ett minimum. Men det fanns någon slags
teleförbindelse under Sundet mellan de två städernas färjestationer och denna utnyttjades nu av rådigt och snabbtänkt folk
från militär och färjestationer. Man lyckades få kontakt med
Mjölner och dess befälhavare. Strax efter klockan 17 nåddes Bager av ett telegram med anhållan om hjälp från Helsingborg.
Mjölner låg vid kaj och höll på att ta ombord proviant. Arbetet
forcerades och avbröts innan det var färdigt och klockan 1 7 .30
lämnade Mjölner Helsingörs hamn med kurs norrut. Den måste
stryka längs svenska kusten för därute i Sundet fanns såväl minor som ubåtsnät. Klockan 19.20 passerade den Kullens fyr och
kunde börja sökandet. Den tände sina strålkastare och lät dess
ljuskäglor svepa över havet. Människorna på fyrbacken såg det,
ett hopp väcktes, men det visade sig omöjligt att från själva fyren nå kontakt med den sökande isbrytaren. Klockan 19 gjorde
man vid Kullens fyr som vanligt väderobservationer och sände
dem till Väderlekstjänsten. Barometern stod på 763. temperaturen var minus 11,4 grader, vinden var ost och hade styrkan fem
på Beauforts skala, det motsvarar åtta till elva sekundmeter, det
var halvmulet, sikten var god, det hade inte snöat under dagen.
Vinden liksom kölden hade ökat och man såg fram emot en
grym natt.

Kristian Hansson med sina två säkra roddare hade lagt ut. De
hade vinden och sjön på aktern. Men de fick genast besvärligheter med nedisningen, årorna blev nedisade, tjocknade och blev
tunga som bly. Redan efter 25 minuters rodd var man framme
vid det ena isflaket. 1 7 frusna, kanske desperata, kanske panikslagna män stod på det. Inte ens hälften av dem kunde man ta
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ombord. Kristian Hansson, en garvad sjöman, hade situationen
helt i sin hand. Han lät vända roddbåten, backade sakta ned mot
isflaket och då han var inom hörhåll började han underhandla.
Med dånande röst förklarade han att den som försökte att mot
hans vilja ta sig ombord i snipan blev skjuten och han tog därvid
upp sin pipa och höll den som en revolver och siktade på männen. Hans roddare hade svårt att hålla sig för skratt under komedin. Först kallade han fram den 15-årige pojken, Martin Göransson. Så tillropade han korpralen Bertil Persson att komma ombord. Så frågade han om det var någon som var ~ift och hade
barn. En man från Ängelholm sa att han hade tre barn och fick
följa med. Så riktade han uppmärksamheten mot möllebor som
han kände igen. En av de utvalda ville ha med sig sin fångst, en
säck full med härlig fisk. Han fick sig en våldsam överhalning.
»Ska vi rädda dig eller inte! Ge fan i din fisk och hoppa ombord!»
Sex stycken kom med. Kvar på isflaket stod elva man. Kristian
Hansson ställde sig så att han med sin kraftiga kroppshydda
blockerade aktern och med »revolvern» i ena handen och den
bastanta rorkulten i andra tillropade han de kvarvarande att ta
väl vara på tändstickor, papper och annat och blossa med det i
rätta ögonblicket för hjälp var på väg, en isbrytare. Den som försökte hoppa skulle få en knuff så han föll i vattnet. Han gav order till roddarna och snabbt utan några intermezzon lade man
av. Isflaket med dess män drev vidare i mörkret och kölden. Odet ville att dessa män först skulle bli räddade.
Den unge Martin stoppades ner i östen, det är det slutna förvaringsrummet längst ut i aktern. Kristian Hansson satte sig ovanpå och därmed var pojken i gott förvar. Bertil Persson som inte
var klädd för denna hårda expedition kröp ihop längst fram i fören där det var något lä för vinden men sjön skvätte in. Han förlorade medvetandet av kölden.
Det visade sig att det inte gick att ro tillbaks. Sjön, vinden och
de rasslande ismassorna låg emot, det gällde att hålla emot. Arorna blev tyngre och tyngre, de blev tjocka som lår. Kristian
Hansson öste, han hade en spann till detta, men det frös ständigt längs dess innersidor så att till slut blev det bara ett litet hål
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för vattnet. Hans händer blev nerisade, såg ut som isklumpar.
Alla i båten fick hjälpa till att ro, detta för att undvika förfrysning. Men de ursprungliga roddarna, Erik och Ove kunde inte
flytta på sig, de hade frusit fast vid tofterna. Det mörknade, köl den hårdnade, männen höll på att dövas av den. Hansson såg att
de höll på att falla ihop, men för att förebygga detta slog han
dem med rorkulten och röt åt dem att fortsätta och ro. Han försökte också en annan metod - han tog upp allsång. Denna ljöd
ut över havet där det ihärdiga israsslet höll på att förkväva den.
Genom att hålla båten i issörjan dämpades inspolningen av sjöarna.
Därinne blinkade och blänkte Kullens fyr. Han lade båten så att
Kullens båda fyrar var ens. Minuterna pinade sig iväg, förfrysningsrisken ökade oroväckande. Man spanade runt horisonten.
Ja, uppåt Sundet såg man ett ljus närma sig och snart nog tändes
strålkastare. Det måste vara ett sökande fartyg. När det gjorde
en lov mot dem samlade man sig och med lungornas fulla kraft
började man ropa. Det hördes ombord på fartyget. Klockan var
21.20 då Kristian Hanssons båt upptäcktes. Isbrytaren girade
ned mot den, lade sig så att det blev lä, kastade ut en lotslejdare.
Med en kraftansträngning reste männen sig och lyckades ta sig
upp på isbrytarens däck. Bertil Persson fick hissas över. Erik Andersson, den ene av roddarna, berättade efteråt att hans vantar
var decimetertjocka och när han skulle ta av sig sin mössa var
den tung som cement och föll i däck med ett pang. Han stöp
omkull av utmattning och stelfrusenhet. Han hade suttit pall ute
i kölden i den osäkra trånga roddbåten i drygt fyra timmar. Han
fick obetydliga frostskador på hakan och i ansiktet.
De nio männen från roddbåten fördes ned under däck till värme och ljus. Besättningen tog omedelbart hand om dem med
massage och varma drycker. Man måste intensivt arbeta med
Bertil Persson i två timmar för att få liv i honom.
Och här nere under däck fick man se de elva som hade lämnats
kvar på isflaket. De hade alltså räddats först. Klockan halv 21,
en timma tidigare hade Mjölner påträffat dem. Deras flak hade
minskats undan för undan, till slut hade det bara mätt cirka
tolv kvm. För att inte blåsa i sjön hade man måst lägga sig ner
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på det, varvid havsvattnet spolade över dem. En av dem hade
ryckt av sin mösskärm, som var av celluloid, lyckats tända på
den och haft den som nödbloss. Man tände även på smörgåspapper, restaurangnoter och en - dopattest. Det ansågs ha varit i sista minuten som Mjölner hittade dem, strax efter sprang
isflaket i ännu mindre bitar.
Det var nu 20 räddade ombord på Mjölner. Kristian Hansson
gjorde ett överslag och kom fram till att det måste vara ytterligare åtminstone tio man därute. Han frågade befälhavaren om
de räddat en andra båt. Nej. Då måste de finnas härute. Istället
för att återvända gav Bager order om att sökandet skulle fortsätta. Kristian Hansson tog också plats på bryggan, där männen
spanade oupphörligt ut i mörkret, lyssnade på rop, sökande något ljus. Timmarna gick utan att någonting hände.
Kristian Hansson hade en åldrig moder som bodde i Mölle, han
bodde hos henne. Hon fick på olika sätt erfara att isen gått och
att en mängd människor drivit till havs med den. Men hon visste
inte riktigt om hennes son var med eller om han bara var åskådare. Hon gick omsider till sängs, trött på att vänta. Framåt kvällen, klockan var väl vid pass 23, hörde hon hur det gick i dörreff
till Kristians rum. Hon kände sig lugn, sonen var hemma, och
föll så i djup, lugn sömn. På momen när hon skulle kalla till
morronkaffe och dryfta gårdagens dramatiska händelser och
gick in i hans rum fann hon, att hans rum var tomt, sängen orörd, han hade inte varit hemma under natten!
Emanuel Andersson ensam i sin roddbåt hade lagt ut. Bestörtningen var allmän. Hans fru och barn befann sig vid fyrplatsen.
Med rysande oro följde de hans rodd och såg honom avlägsna
sig. Med raska, bestämda årtag avlägsnade han sig. Han var en
god roddare och hane stor sjövana. Han var född år 1901, alltså
vid det här tillfället 41 år gammal. I sin födelseby Abbekås, hade han i sin ungdom varit med om ett räddningsföretag. Denna
hårda vinter hade han varit en flitig ispilkare och i sin fiskerianteckningsbok hade han antecknat hur mycket fisk han hade dragit upp. Den 24 februari hade han pilkat 26 kilo, den 23 16 kilo, den andra mars 15 kilo och den tredje mars, dagen före dramat, tio kilo. Och han hade fått upp till 1 :40 per kilo. Han hade
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tre barn, en pojke och två flickor, i dag skulle man ha kåldolmar
till middag.
Emanuel Andersson hade längre väg att ro än den andra båten.
Han startade senare och isflakens fart ökade dess längre ut det
kom. Genom att han var ensam var det svårare att ta ut den
exakta riktningen. Han behövde närapå två timmar att nå fram
till isflaket, klockan var ungefär 19.15 när han var vid sitt mål.
Det var egentligen flera flak det rörde sig om. De nödställda hade hoppat mellan dem dels för att hålla värmen, dels för att leta
ut det största. Nu såg han männen, han kände ingen av dem.
Det var åtta nedfrusna, död sställda män som väntade på Emanuel Andersson. På rätt stort avstånd såg de honom närma sig.
Alla stormade ner i hans båt, som blev överlastad. En av männen halkade eller blev knuffad och hamnade i vattnet, Allan Andersson, men han drogs upp. Detta kallbad blev hans dödsdom.
En av de åtta hette Karl Åke Persson och var från Helgaröd. Han
har delgett oss sina intryck från detta skräckdygn.
Redan vid sex-tiden på mornen den 4 mars hade han cyklat
hemifrån för att ute på Skelderviken pilka efter torsk. I sin
ryggsäck hade han termos med varmt kaffe, men han välte på
den hala isen och slog i fallet sönder den, så han fick bli utan
varmt den dagen. Han hade haft god fiskelycka och i hans fiskesäck samlades vackra fiskar. Han kände ett egendomligt, liksom fatalistiskt lugn när han märkte att isen gått.
Det var skymning när Emanuel Andersson fem timmar senare
kom fram till iskanten. Han frågade hur många det var där. Åtta, svarades. Ja, då kan jag ta ombord alla. En av oss föll i när vi
skulle gå över i snipan, men vi hjälpte upp honom, berättar Åke
Persson vidare. Vi hade försökt hålla värmen genom att jumpa
mellan isflaken. det var helt små stycken vi hade att röra oss på.
Andersson verkade trött, han sa inte mycket, och vår sagesman
kunde inte erinra sig något särskilt yttrande av honom.
Snipan hade fyra åror och alla sattes ut. Långårorna var svåra att
hantera, de blev svårt nerisade, vi var två man om varje. Tollapinharna bröts. Stumparna som satt kvar slog vi ut med hjälp av
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en cykelpump. Timmarna var långa. Hela tiden såg man isbrytaren vid ett tillfälle var man t o m inom dess ljuskägla. Man samlade sig till ett rop, ett vilt skrikande, men det nådde inte fram,
vinden och israsslet förtog alla ljud. Vår man ämnade äta, han
hade fortvarande skaffning i sin ryggsäck, men det gick inte att
öppna den, ett decimeter tjockt ispansar hade effektivt inkapslat den. Han hade också tändstickor i den, men de var lika oåtkomliga. Rodden gav en viss kroppsvärme, man arbetade med
hela kroppen.
Framåt natten föll han, som kom i vattnet när mitn gick ombord
i snipan, ihop. Han föll mot lovart och detta kom snipan att ligga över. Strax efter föll en man till ihop, det var Louis Persson
från Munka Ljungby, även han kom att ligga mot lovart. Snipan
kom att ligga illa och det stänkte in vatten som frös till is. Nedisningen tyngde snipan oroväckande, den kom att sjunka. Man
försökte lägga de döda på båt bottnen under tofterna, men de
hade dött i en hopkrökt ställning, som det inte gick att räta ut.
Vid tretiden på natten kom man överens om att lämpa dem och
därefter sänktes de i havet. Man antog att de var döda.
Vår sagesman fortsatte att ro, roendet skedde automatiskt , men
kölden tog överhand och efterhand kände han ingent ing, han
kom in i ett särskilt viljelöst, likgiltigt tillstånd. Han såg Emanuel Andersson fortfarande ro, så förlorade han medvetande och
tappade sin åra. Han hade då rott och öst i omkring tio timmar
och han hade varit utsatt för kölden femton timmar.
Plötsligt vaknade han till, fann att han befann sig i ett ljust rum
och att man hällde något varmt i honom. Hans stövlar var uppskurna. Det visade sig att ylletröjan närmast in på kroppen var
torr. Ganska snabbt kvicknade han till och kunde orientera sig.
Det var ombord på isbrytaren han befann sig. Men den ena handen, den som han öst med, kändes som om den sov.
Så fördes han till sjukhuset i Helsingborg, där han fick ligga i 13
dagar och gick sedan sjukskriven i 1 1/2 månad. Ansiktet såg illa ut, uppsvullet och vanställt. Händerna var fulla av blåsor, som
h;m kunde sticka hål på. Naglarna gick bort, men det kom nya.
Så småningom hämtade han sig och fick inga påvisbara men av
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denna ödesdigra natt. Det är möjligt att hans nerisade ryggsäck
räddade honom ...
Det var en lång natt. Även för männen på isbrytaren Mjölners
brygga. Oavlåtligt spanade de ut i mörkret. Den isiga vinden
sved i ansiktet. Därinne blinkade och blänkte Kullens fyr. De
räddade sov på bänkar och durkar. Så småningom började natten vika för gryningsljuset. Enligt almanackan skulle solen vid
Lunds horisont gå upp 6.52. Därinne på Kullens fyrplats avläste man som vanligt klockan åtta vädret och skickade obsen vidare. Barometern stod på 764. Vinden var ONO och hade styrkan
fem på Beauforts skala. Det var mulet, sikten ganska god. Temperaturen var minus 16,8 grader. Minimi under natten hade varit 1 7 ,8 grader. Maximi under natten 12 ,5 grader. Alltså var det
en fruktansvärd köld. Och denna kyla höll i sig hela dagen: klockan 14 stod termometern på minus 10,8 kl 19' på minus 12,5
grader. Fyrmästaren på Kullen, A O Kyhlberg undertecknade
väderrapporterna.
Äntligen klockan 7 .35 på morgonen den 5 mars skymtade man
från Mjölner Emanuel Anderssons båt. Isbrytaren girade nedmot den. Platsen för finnandet låg tolv sjömil NV om Kullens
fyr, det är omräknat i landmått c:a 22 km.
En fruktansvärd syn mötte männen där på bryggan. Roddbåten
var som en iskista. Det var ett rent und~r att den flöt. Männen
i den verkade som döda. Men en av dem som rörde en arm talade för att det ännu fanns liv i dem. Lotslejdaren kastades ut,
Kristian Hansson äntrade ner. Han tittade granskande på de
dödsstela om han kände igen någon. om han kunde särskilja räddare och räddade. Han stannade till inför en nerisad man som
halvlåg orörlig på ena toftan. Gud, tänkte han, det är ju kustvakt Emanuel Andersson, det är knappt jag känner igen honom.
Så knopade han linan om de sju stelfrusna människorna och en
för en togs de ombord på Mjölner. I upp till fyra timmar arbetade besättningen intensivt med dem, men Andersson visade inga
tecken till liv, han var död. Det framkom senare att han dött en
halv timma möjligen bara en kvart innan Mjölner hittat hans
båt. Flaggan på Mjölner sänktes på halv stång. Med full fart bar
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det av mot Helsingborg. Flera av de räddade från Anderssons
båt var på gränsen till psykiskt sammanbrott. När de vaknade
upp ur sin medvetslöshet stirrade de omkring sig med tom och
stel blick.
Vid halv tolv-tiden nådde Mjölner Helsingborg. På kajen stod två
ambulanser, ett uppbåd av journalister, militär, polis, anhöriga
och åskådare. Kristian Hansson tog ett samtal till sin mor i Mölle. Sex köldskadade - en av dem fortvarande medvetslös - fördes till sjukhuset och fick kvarligga. I stort sett klarade de sig,
någon fick amputerat någon tå.
Vi har sökt efterspana loggboken på Mjölner från denna tid.
Förgäves. Man uppger i Helsingör att färjors och isbrytares logg.böcker förstörs efter fem år. Och på Helsingörs Byrett förklarar
man, att det inte hållits någon sjöförklaring med anledning av
händelserna den 4:e och 5:e mars 1942.
Begravningen av Emanuel Andersson, vilken ägde rum den 12
mars i Brunnby kyrka, formade sig till ett folkuppbåd, en hela
bygdens hyllning. Länsstyrelsen hade bestämt att hans kista
skulle svepas i den svenska flaggan. På grund av den ihållande
vinterkylan skedde kransnedläggning inne i kyrkan. En lång rad
tal hölls.
Så drog begravningståget med prestaverna i täten ut genom kyrkoporten mellan de höga snövallarna ut till den nya kyrkogården. Kistan bars av sex uniformsklädda tullmän. I stram givakt
stod de när den flaggsvepta kistan sänktes i jorden och marssolen gnistrade i Brunnby tempels vitmenade murar. Kransarna
som lades ut kring gravplatsen bjöd ohyggligt gripande läsning.
På en stod »Från officerare och manskap på isbrytaren Mjölner»,
på en annan »Från de elva nödställda på isflaket», på en annan
»Från skadade kamrater på lasarettet», och på en »Från kamraterna i andra båten».
En stor minnesvård, huggen av Robert Nilsson och bekostad av
en insamling av en av ortens tidningar, utmärker nu platsen där
kustvakt Emanuel Andersson fann sitt sista vilorum.
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»I vördnad för hans gärning reste medmänniskor vården» står det
på den och dess relief söker tolka marsdagarnas dramatik. Otaliga kyrkogårdsbesökare har stannat inför den i en tyst minut, i
begrundan, erinran.

Emanuel Anderssons barnbarn, Bengt-Anders och Sten Inge dröjer vid minnesstenen, som rests på Brunnby kyrkogård. Stenen
är huggen av Robert Nilsson och tillkommen genom insamling i
bygden.
I evärdliga tider skall stenen erinra om dramat den 4-5 mars
1942.
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"Lekarna" är helt och hållet författarens egna
iakttagelser, kan ge en bild av pojkarnas aktivitet
i Mölle på 20-talet.

Mölle och Stockholm i januari 1983
ANDERS W. MÖLLERYD

Mölle-Kullen år 1849
Stannar vi till vid året 1849 finner vi, att Mölleläge enligt
mantalslängden vuxit ut till en by med 73 numrerade lägenheter, vartill kommer tolv onumrerade, det kan röra
sig om avstyckningar, undantag etc. Vi kommer fram till
att Mölleläge år 1849 räknade 85 fiskarstugor eller rökar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
"
"
16.
17.

Följande möllebor svarade för dem:
född
Skepparen Christian Pyk
1797
son Anders född 1832
Peter Bolin
1801
son Anders född 1839
PerThåre
1781
Christian Hansson
1802
Anders Troedsson
1797
AndersP-sonHall
1805
1811
Helge Persson Hall
Anders Gunnarssons änka
OlaLarsson
1822
Anders P-son Krabbes änka
Corfitz Thorsson
1792
Skeppare AP Elfversson
1802
Nils B-son Kullenberg, skeppare
1819
Lars Andersson Fisks änka
Jon Jönsson Pyk
1776
Munktell, kustvakt
1788
Bolins änka
Anders Thåres änka
Lars Persson
1821

hustru f.
1795

1781
1799
1802
1806
1810
1822
1804
1790
1801
1822
1797

1800
1792
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18. Peter Hansson
1811
19. NilsElfversson
1802
fyra söner
20. Peter Jönsson Brandt
1804
21. Anders Jönsson
1807
1816
22. Peter Andersson
23. Ola Möller
1791
24. Tunnes Hansson
1788
25. Ola Pålsson
1798
sönerna Johannes född 1826, Anders (31),
Peter (39), Jöns (43), dotter Anna (35).
26. Skepp. Peter A: son Corfitzon
1793
27. Sven Larsson
1785
28. Per Hansson
1807
Jöns Olsson Brandt
1779
29. Lars A: son Fisks änka
30. Per Persson Corfitzons änka
31. Skeppare Jöns Persson
1811
32. Anders Christensson
1800
33. Peter Rosenius
1813
34. Bengt Nilsson Fyr
1795
35. Joh:s Möller
1818
36. Peter Persson
1814
37. Jöns Klemendssons änka
38. Jöns Petersson Pyk
1813
39. Kustvakt C F Kjöllerström
1805
40. JaktbåtsmanJöns Thorsson
1794
41. Per Hanssons änka
Bengt Tunnesson
1822
42. Lars Persson Tolls änka
43. Jaktbåtsman Joh: s Reinhold
1822
6

1806
1808
1805
1802
1822
1795
1788
1802

1795
1789
1801
1795
1794
1819
1804
1807
1794
1816
1815
1792
1806
1782
1789
1823
1779
1813

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

"
55.
56.
57.

"
"
58.
59.

"
60.
61.
"
62.

"
63.
64.
65.
66.

Öde
Skolmästare Nils Persson
Lars Gustafsson
Anders Persson Krabbes änka
Per Larsson
JönsJönsson
Wilhelm Lundgren
Öde
Nils Olsson
Jöns Pålssons änka
Skeppare Hans P Nilsson
Per B :son Corfitzons änka
PNyberg
Anders Carlssons hustru
Jöns Svenssons änka
Jöran Jönsson
J aktbåtsman Sven Bengtsson
Nils Andersson
Peter Jönsson
Skeppare Anders Pik
Fattighus, fyra fattighjon
Lars Nilsson
Hans Tunnesson
Anders Berg
Tyke Nordgren
Anders Persson
Ola Petersson Pyk
söner Peter född 1842, Nils ( 45)
Peter Nilssons änka
Skeppare Bengt Rifve
åtta barn

1802
1788
1811
1814
1814
1808
1812
1787

1809
1815
1797
1777
1817

1804
1795
1804
1802
1813
1812
1802
1791
1815
1784
1788
1797
1779
1812
1800
1784

1792
1820
1823
1791
1809
1814

1787
1823
1824
1793
1807
1818

1806

1792
1810
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
"

Nils Persson
Nils P:son Hall
AndersJönssonBerg
Christian Persson Brandt
Anders P: son Brandt
Öde
Per Larssons änka
Kustsergeant P Lindblad
Kustvakt Olof Smitt

1812
1807
1819
1806
1808

1812
1799
1821
1805
1804

1803
1807

1785
1819
1804

Med hjälp av ovanstående mantalsuppgifter stöttade
med uppgifter från taxeringslängden kan vi måla upp en
befolkningsbild av Mölleläge år 1849.
Tre hus öde.
Det framgår att släkterna Pyk, Bolin, Elfversson, Kullenberg, Corfitzon, Thåre, Brandt, Rifve kraftfullt lever
vidare.
Däremot synes andra som Fyr, Toll, Möller, Kjöllerström vara på väg ut.
Joen Jönsson Pyk å nr 15 är eller har varit byfogde.
Nils Elfversson å nr 19 är född på Kullagården. Fyra söner växer i hans gård: Johannes f 38, Nils Peter f 41, Anders f 45 och Gustaf f 48.
Tunnes Hansson å nr 24 kommer att bli stamfader för
släkterna Tönnesson och Bengtsson.
Tyke Nordgren å nr 62 har bland sina ättlingar fyra flickor, som alla blir gifta med möllebor: Anders Fisch, Wellberg, Hilarius Johansson och Christenson.
Nr 60 är skolhus och fattighus, där bor fyra "fattighjon".
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Kvinnor med oäkta barn har också tidvis bott där.
I Mölleläge bor åtta skeppare, 39 fiskare, 14 arbetskarlar, tre kustvakter, tre jaktbåtsmän, en kustsergeant, en
skolmästare, en krögare, 26 änkor, och så vitt vi kan finna,
bara tre pensionärer, bybor 67 år och däröver.
Fem handelsfartyg, alla jakter, om tillsammans 82 läster, är skrivna i Mölleläge. Namnen på de män som här går
i täten och reder dem är:
33 läster
1
redar
ChrPykånr
Nils Kullenberg
13
9
31
8
Jöns Persson
24
59
Anders Pik
66
8
BengtRifve
Summa 82 läster
Fiskarena betalar 24 skilling = 1/2 Riksdaler i årlig skatt.
Skepparna betalar fyra till tio Riksdaler, allt efter storleken på deras fartyg. Krögarn betalar tio, lika mycket som
Chr Pyk för rätten att driva handel i öppen bod.
Tulltjänstemännen har en årlig lön av 200 Riksdaler,
sergeanten 350. De avstår en Riksdaler i skatt eller gärningsören, som det också kallas.
Den kände tyske författaren Ernst Moritz Arndt, som
gästar Mölle och övernattar där några år tidigare, uppger,
att det finns duktiga skeppare här vilka sparat ihop 25.000
Riksdaler.
Mölle fiskeläge räknar 182 vuxna skattebetalande, vartill kommer lika många fria, barn och äldre, vilket innebär
att Mölleläge år 1849 räknar 364 invånare.
Till Mölles intressesfär eller"uppland" kan man räkna
byarna och gårdarna runt omkring:
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Bökebolet, där på södra sluttningen av Kullaberget,
Mölle bys två bondgårdar, Gylleröd, Bärekull, Kulla,
Möllehässle, Björkeröd och Vattenmöllan.
Hamnen i Mölle är samlingspunkt.
Mölle bys två gårdar innehas av:
1. Johan Pålsson född
1802 hustru 1807
2. Anders Larsson född
1800 hustru 1800
Den senare familjen tog längre fram namnet "Knafve".
Gårdarna brann år 1890.
Gylleröds gård innehar Lars Olsson född 1788 hustru
född 1792. Följande barn finns där: Peter f 37, Nils f 22,
Ola f 28, Anders f 30, Anna f 21 och Kjersti f 24.
Bärekull nr ett och Möllehässle nr ett har slagits samman
till Kockenhus, som Per Olsson innehar.
Bärekull är i stort sett borta som ortsnamn. Det kanske
enda som minner om denna by är "Bärekulls hall" en liten
öppen plats varifrån erbjuder sig en hänförande utsikt mot
söder. Under andra världkriget anlades här ett fort eller
skyddsväm.
År 1849 fanns ännu vattenkvarnen kvar. Enligt taxeringslängden malde den råg och kom och betalade skatt.
Men den gick inte då torka inträffade. Den var helt "utan
värde".
I Bärekull fanns också ett torp, Per Johansson född 1788
innehade det.
Vid Långaryd kan man ännu se rester av stengrunder,
som tillhört något hus som räknats till Bärekull. Byns ägor
sträckte sig ned mot Mölle.
Storskolan, som byggdes senare, låg på Bärekulls ägor,
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likaså Ryhuset, som år 1849 brukas av Henrik Olsson född
1791 hustru f 1801.
MÖLLEHÄSSLE räknade år 1849 fem bebodda gårdsnummer. Innehavarna heter:
1. Ingår i Kockenhus (Per Olsson)

2.
3.
4.
5.

Pål Nilsson född
JönsNilsson
Sven Jönsson
Per Svensson
Per Nilsson Wällberg
sockenskomakare
9-10 Obefintliga.

1807
1806
1794
1783

hustru 1806
1803
1799
1794

1782

Det står inget om de mellanliggande numren.
Å Möllehässle ägor, ned mot Sundet, finns en pestkyrkogård, uppger prof. Oscar Montelius i sin reseberättelse
av år 1872. Den låg just norr om Lergraven. Enligt kartan
av år 1836, laga skifteskartan, utvidgar man denna kyrkogård från 21 kappeland till ett tunnland och 13 kappeland.
(Det går 32 kappeland på ett tunnland). Det var här man
jordade ilanddrivna namnlösa sjömän, s.k. gastar.

1.
"
"
"
2.

VATIENMÖLLAN räknar ett par numrerade gårdar:
Anders Andersson född
1796
hustru 1789
1821
Jöns Persson
1818
Lars Hansson
1794
1799
Peter Hansson
1792
1803
Kvarn Olaus Brunstedt
1814
här finns tre barn: Bengta f 38, Sven f 40,
Christian f 43.
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Så till sist Bökebolet, där på Kullabergets södra sluttning. Det räknas vanligen som en del av Mölle. Man sa om
bosättarna där, att de bodde på "Backarna".
Följande 15 bebyggare hade här år 1849 sin hemvist:
1815
hustru 1818
Nils Persson Bökberg född
Måns Nilsson
Nils Bengtssons änka
1802
1801
Yngre Anders Bengtsson
Nerosänka
1783
Bengt Pålsson
1801
Äldre Anders Bengtsson
1797
1814
1817
Peter Persson
1778
Peter Fisk
1789
1782
Anders P:son Toll
Nils Mattisson
Ola Jönsson
1820
Skomakare Sven Sjöström, Peter Sjöström, Lars Andersson.
Bökebolet ägs och drivs av Per Nilsson Bökbergs arvingar. Per hade dött 1830. Arvingarna heter Nils, Anders och
Greta. Greta löses ut, får en tomt och stuga (sedermera
Bergmansgården). Pojkarna hade gården i sambruk. Under deras minderårighet svarade Brinck på Kullagården
för gårdens skötsel.
Den 1 dec 1849 gör bröderna en uppdelning av den stora
gråstenslängan; de delar den mitt itu, tar vardera vars hälften. Stenlängan är 32 alnar lång och tolv bred.
De som slagit ner sina bopålar här på sluttningen får betala
två Riksdaler i städ ja och tre i årligt arrende för rätten att
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bruka och bebo sina "kålhagar", som den tidens trädgårdar kallas. De som saknar kontanter, det gäller ensamstående kvinnor, får betala sitt arrende med dagsverken.
Kersti Pettersson, dotter till Peter Fisk, använder sig av
detta förfarande. Hon betalar en Riksdaler och gör fem
dagsverken om året.
Ägogränserna mellan Mölle och Bökebolet diskuterades på 1820- och 30-talen. De fastställdes omsider 1834.
Det bestämdes att gränsen mellan Mölle och Bökebolet
skulle börja vid Bökebolets kåser, löpa genom "smutten"
som nu heter "Kulla Jöns Stig" upp till hörnet av Nils Möllers kålhagehörn, så följa gäret på nuvarande Harastolsvägen fram till landsvägen vid nuvarande Hotell Mölleberg,
och så följa denna upp till Djupadalsvägen.
Går vi vidare uppåt Kullaberget kommer vi till Kullagårdarna, två stycken, de gamle kallade dem förste och andre
gåf.
Den större av dem ligger närmast fyren och innehas av
fanjunkare F Brinck, den mindre, som ligger närmare
Mölle innehar Anna Elfverson. Ägoförhållandena mellan
de två redes upp på 30-talet. Vid laga skiftet, som stadfästes av Luggude tingsrätt den 29 december 1834, var uppdelningen av Kulla ägor mellan fanjunkare Brinck och Anna Elfverson klar.
Brinck får 387 tunnland, Anna Elfverson 135 tunnland.
Brincks ägor fördelar sig så att 15 tunnland är åker, 50
tunnland äng och 322 tunnland betesmark. Anna får elva
tunnland åker, 58 tunnland äng och 65 tunnland betesmark.
Brincks ägor kallas Kulla 12/3, Annas Kulla 11/3. Lantmätaren hette CM Öhrström.
13

Här är ett exempel på hur stort ett mantal kunde vara här täckte det hela Kullaberget, från Kullens fyr fram till
Djupadalsvägen, mer än 500 tunnland. När vi idag strövar
på Kullaberget stöter vi alltsomoftast på gären. Det är
gamla ägogränser. Ett av dem som löper ner i havet strax
bortom Ransvik har blivit ett känt fiskemajd - man säger
"gäret rakt".
Enligt taxeringslängden för år 1848 taxerades Brincks
ägor till 3.700 Riksdaler, Anna Elfversons till 1.388. Som
jämförelse kan nämnas, att Bökebolet upptogs till 690,
Gylleröds gård till 694, Bräcke mölla till 1.500.
Gamle fanjunkare F Brinck dör och därmed övergår den
större Kullagården till sonen Janne. Denne behåller den
inte någon längre tid. Han går i konkurs i mars 1844. En
annons kallar fordringsägarna till sammanträde å Mölle
värdshus den 30 mars 1844.
Fanjunkarens änka, Botilla Kullenberg, dör den 30 maj
samma år, 63 år gammal, tre söner sörjer henne: utom av
Janne, Andreas och Karl.
Den 13 juni 1846 utbjuds Kullagården 1 2/3 till salu och
enligt annonsens erbjudanden rymmer den 385 tunnland,
uppdelat på 23 tunnland åker, 47 tunnland äng och 315
tunnland utmark. Ett tio-tal torp lyder under gården.
Skepparen Nils Pyk, född 1814 i Mölle, köper den år 1848.
Priset är 8.066 Riksdaler.
Och år 1849 föds här dottern Lovisa, eller som man hellre kallade henne, Louise Pyk, som skulle komma att bli en
berömd sångerska. Även hennes syster Hanna hade sångröst. De två systrarna framträder exempelvis vid en konsert i Jönköping i september 1880 och de drar mer än 300
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åhörare. Louise själv debuterar vid en välgörenhetskonsert på Hotell Mollberg i Helsingborg 17 år gammal.
Nils Pyk lämnar emellertid Kullagården redan 1863 för
att bli hamnkapten i Helsingborg, där han efterträder R
Follin. Nils Pyk, med sin familj, som räknar åtta barn, bosätter sig vid Drottninggatan 46, som då låg vid stranden av
sundet.
Nils Pyk dör den 16 mars 1880.
Den mindre av Kullagårdarna, den som i längderna betecknas Kulla 11/3 innehar 1849 alltjämt Anna Elfverson,
änka efter Göran Elfverson. Hon är född år 1789 i Mölle,
dotter till skeppare Gunnar Larsson född 1763, och hans
hustru Hanna född 1764, boende på Mölleläge 14. Gunnar
Larsson dör 1825.
Anna Elfverson bedriver gästgiverirörelse och är ganska
känd. Vi kant.ex. i Helsingborgs-Posten av den 14,18,25
sept 1825 läsa om ett sällskap från Helsingborg, vilka hyr
tre snygga rum av henne. De äter, sover och vandrar omkring på berget och skriver som tack hänförda verser i hennes gästbok.
Den kände danske diktaren Steen Steensen Blicher besöker Kullagården och fru Elfverson sommaren 1836. Han
skriver några skämtsamma strofer i hennes gästbok, som
han kallar "Babels torn". Uttrycket får tolkas så att Anna
har bred internationell besökskrets. Sina intryck härifrån
har Blicher skildrat i "Sommerreise i Sverrige år 1836".
Anna Elfverson död den 5 jan 1850. Av hennes många
barn har åtminstone tre uppmärksammats ute i världen:
sönerna Gustaf, Adolf Bernhard och Jöns Petter.
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Den senare, född år 1812, kom att kasta skuggor som
nått ända fram till vår tid. Han utvandrade till Australien
och här försvann ur släktens synfält. Men så hände det att
en sentida ättling inom släkten Elfversson från Mölle, som
representant för ett av våra större exportbolag stationerades i Sidney åren 1979-80. Han stötte här på namnet Elfversson, blev intresserad, tog kontakt och fann till sin förvåning att det här i trakten av Sidney bodde en hel grupp
Elfversöner, av alla åldrar, alla avlägsna släktingar till honom. En dunkel tradition berättade att de skulle härstamma från något som hette "Kullen" i det avlägsna Sverige.
Och när detta skrives var det tal om att bilda en släktförening av Elfversöner därborta.
Vad angår de andra av Annas söner, köpte Gustaf hela
Kullaberget och gjorde sig vida känd som hotellvärd.
Adolf Bernhard utvandrade till Göteborg, där han blev
känd som framstående sjöfartsman. Han förde bl.a. ångfartyget "Göta Elf". Han är närvarande den 2 feb. 1869, då
en grupp framstående sjöfartsmän beslutar bilda Nautiska
Föreningen i Göteborg och antar stadgar för den. År 1887
stod han som redare för inte mindre än nio stora fartyg.
Amazon, Antelope, Dristig, J D Auffort, Karl Oskar,
Matbilda, Robert, Tekla, Vivsta varf hette de. Adolf
Bernhard tillhörde de stora i Göteborg. Han var gift med
Josefine Auffort. Han dör den 13 dec. 1901, 75 år gammal.
Följer vi istället Öresunds-stranden två-tre kilometer
söderut från Mölle, över Fäladen, förbi Lergravarna, Skelör, Munkastenen, Vattenmöllan, Möllehällan, kommer
vi till Lerhamn.
Lerhamn är vid denna tid en blomstrande by med fram16

åtbetonade inbyggare. Här finns 17 numrerade lägenheter
vartill kommer cirka tio avstyckningar eller undantag.
Namnen på dem som svarar för de 27 stugorna i Lerhamn år 1849 är:
född hustru född
1. Skeppare Jöns Andersson
1813 1816
2. Skepp. Jöns Andersson
1807 1812
Öfverberg
Jöns Hansson Fex
1788
3. Bengt Andersson
1804 1811
1794 1798
4. Jöns Larsson
5. Bengt Olsson
1795 1813
6. Jöns Sjöberg
1797 1797
7. Skepp. Hans Jönsson Fex
1813 1811
1797 1811
8. Per Olsson
1800
" Måns Olsson redare
9. Christian Larsson Fex
1797 1892
10. Sissa Svensdotter
1799
11. Skeppare Lars Olsson
1816 1822
Nils Olsson
1822
12. Joen Nilsson
1804 1806
13. Bengt Öfverberg
1805 1803
14. Sven Olsson Backe
1798 1805
15. Sven Nilsson F ex
1810 1816
Nils Olsson Fex
1773
16. Nils Bengtsson Coljas änka
1805
17. Anders Nilsson
1791 1791
Skepp. Bengt Jönsson Fex
1814 1817
Skepp. Magnus Bengtsson
1821 1820
Skepp. Anders Svensson
1818 1813
Jöns Olsson
1809 1811
17

"
"

Anders Bengtsson
Skepp. Nils Peter Andersson
Kustvakt N P Lindgren
Kustvakt Carl Palm

1811
1820
1804
1796

1816
1805

En sammanräkning ger vid handen att det bor 78 skattande 76 skattefria i Lerhamn år 1849, vilket ger en folkmängd av 154 människor.
Där är sex familjer Fex. Öfverberg, Colja, Backe och
Sjöberg är också namn som bryter av mot son-namnen.
Vi räknar till åtta skeppare.
Åtta handelsfartyg är skrivna i Lerhamn, tillsammans
enligt mantalslängden rymmer de 150 läster, vilket är en
vacker hög siffra ställd bredvid vad som finns inom hela
Brunnby socken näml. 503 läster.
Följande män i Lerhamn är pionjärer och bär upp denna
nya näringsgren:
J A Öfverberg å nr 2 en jakt om
7 läster
HJ Fexå nr7 enjaktom
24 läster
30läster
Måns Olsson å nr 8 en jakt om
Lars Olsson å nr 11 en jakt om
19 läster
Nils Olsson å nr 11 en jakt om
9läster
B J Fex å nr 17 en jakt om
19 läster
Magnus Bengtsson å nr 17 en jakt
8läster
N P Andersson å nr 17 en jakt
34läster
Summa läster 150
Detta enligt 1849 års mantalslängd.
Tar vi däremot del av Sveriges officiella fartygsförteckning, som är utskriven våren 1850 blir siffrorna för
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Lerhamn ännu förmånligare. Här tas även namnen på fartygen med. Följande redare och fartyg är antecknade för
Lerhamn:
J Andersson
jakten Albertina
20läster
· J Andersson
jakten Sinus
10 läster
N P Andersson jakten Catharina
Josefina
34läster
MBengtsson
jakten Mathilda
26läster
BJFex
jakten Två Bröder
19 läster
29läster
HJFex
jakten Ingeborg
SNFex
jakten Bernhardina
20läster
NOlsson
jakten Enighet
lOläster
10 läster
J Öfverberg
Jakt
Summa läster
178
Hans Jönsson Fex har satt spår i sin tids tidningar. Sommaren 1849 finner vi vid upprepade tillfällen hans annons i
Helsingborgs-Posten, där han erbjuder sig att med sin jakt
Ingeborg ta frakt och passagerare med på traden Helsingborg- Liibeck, varest han synes segla regelbundet. Annonsen kan ses som ett uttryck för den glada pionjäranda och
företagsamhet som råder i Lerhamn, det lilla fiskeläget där
nedanför Krapperups borg.
Fortsätter vi ytterligare någon kilometer över Fäladen
längs Öresunds-stranden når vi Nyhamn.
Denna by kivar med Lerhamn om att vara den tredje i
storleken av Brunnby sockens fiskelägen. Detta år, 1849,
finns här enligt mantalslängden 18 numrerade lägenheter,
vartill kommer cirka tolv, onumrerade, avstyckningar, undantag etc.
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Släkten Cronberg dominerar här. Fem familjer Cronberg avtecknar sig ur mantalslängden.
Familjen J P Tambo bor på nr sex.
Två kustvakter, Hörling och Sundberg, är stationerade
här.
Fyra handelsfartyg, alla jakter, om tillsammans 51 läster
är enligt mantalslängden skrivna i Nyhamn. Deras redare
heter:
Peter Persson Lundh å nr 9 jakt på
9 läster
Sven Cronberg å nr 13 jakt på
24 läster
9 läster
Jöns Cronberg å nr 13 jakt på
Anders Jönsson å nr 18 jakt på
9 läster
Det är möjligt att man redan nu på öppna stranden vid
Nyhamn, under ledning av Cronbergarna, börjat bygga
fartyg. Undan för undan skulle man utvidga denna konst
för att fram emot slutet av 1800-talet kunna varpa ut ståtliga skepp i Sundet, vilka med Nyhamns-vimpeln på stortoppen kom att göra världsvida fraktresor.
År 1849 hade Nyhamn 66 skattande och 64 skattefria invånare. Det gör sammanlagt 130.
Sillfisket vid Nyhamn var ymnigt hösten 1849, priset för
sillen föll till en halv Riksdaler mot normalt två per val.
Medan sillfisket pågår som bäst drabbas Nyhamn av en
svår olycka. Den 15 sept. är fem sillfiskare med sin fullastade båt på väg in mot Nyhamns hamn. Just utanför hamninloppet kantrar den; alla fem omkommer. Namnen på de
omkomnaär :
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Anders Jönsson
Skättekärr
54år
Bengt Petersson Ungfelt
Rågåkra7
31 år
Ola Jönsson
Bräcke4
17 år
Johan Johansson
Nyhamn18
59år
sonen Sven
26år
Johan Johansson hade fem barn utläser vi av mantalslängden, ett av dem, sonen Sven, följde fadern i djupet.
Under detta år hade man en strandning vid Nyhamn.
Briggen Anna av Middlesbro går i juli 1849 på söder om
byn och blir vrak. Hon är lastad med Liverpool-salt. Bärgarna träder till och tar iland 200 tunnor av lasten som säljs
på en första vrakauktion den 26 sept. Fram i nov. och dec.
följer nya auktioner, då vrak och inventarier säljes. Vad
angår åren strax förut så strandar i dec. 1847 den norska
skonerten Juniata, lastad med sill, vid Nyhamn. Fartyget
blir vrak men besättningen klarar sig. Vrakauktionen hålls
den 10 jan. 1848. Den 27 okt. 1848 strandar den engelska
skonaren Union. Med hjälp av bärgarlaget tas den av
grundt;t och kan fortsätta sin resa.
För att så rikta uppmärksamheten inåt land;mot de rena
bondbyarna, kan vi först stanna till vid Fjällastorp. Denna
by ligger längst bort, norrut, mot Skelderviken och gränsen till Jonstorp.
FJÄLLASTORP har år 1849, enligt mantalslängden, tio
huvudgårdar och männen som står för dem heter:
hustru född
född
1.
Lars Svensson
1804
1825
1783
2. Tufve Månsson
1808
1809
3. Bengt Svensson
1822
4.
Sven Jönsson
1826
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
På
1822.

HelgeJönsson
Per Pålsson
Sven Persson
Pål Månsson
AndersLarsson
Jöns Rasmusson
nr 3 bor också rotesoldat

1817
179.0
1800
1805
1815
1800
Anders Kjellberg

1810
1805
1803
1811
1816
1804
född

Den gamla bykärnan har sprängts sönder och det har
skett en omfattande avstyckning och uppdelning eller förmedling av jorden till små lägenheter. Vi räknar till 55
större eller mindre gårdar och torp inom Fjällastorps rå
och rör. Mantalssiffrorna går ända ner till 1/120 eller 1/128.
Det räknas 110 skattande och lika många skattefria i Fjällastorp detta år; Fjällastorp är alltså en folkrik by. Längre fram, på 1880-talet, då spannmålspriserna faller kommer det att bli en stark utvandring härifrån till Amerika.
STUBBARP ligger närmare hjärtat av Brunnby socken,
mellan Arild och kyrkan.
Det var inom denna by händelserna i sagan om Arild och
hans broder utspelar sig. Under den danska tiden fanns här
en gård, kanske borg, som kallades Houfgaarden. Det var
förmodligen på denna gård som änkefru Inger bodde med
sina två söner av vilka den ene hette Arild. Hon gifte om
sig med en man, David, som visade sig vara elak och
svartsjuk och i sin ondska lät ta död på pojkarna.
I senare tid byggdes här ett slott kallat Stubbarps slott.
Det uppfördes år 1852. Arkitekten hette Meldahl och var
från Köpenhamn. Prins Carl visade intresse för det och
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köpte det i augusti 1906. Priset var 60.000 kronor, 70 tunnland jord hörde till. Han hade tänkt sig ha det som sommarresidens. I sällskap med baronen på Krapperup och arkitekt F Boberg besöker han det i bil den 6 sept. 1906. Arkitekten ska göra en kostnadsberäkning av ombyggnader
och renoveringar.
Men längre fram kommer Prins Carl på andra tankar. I
december 1906 vidaresäljer han slottet till grevinnan Auguste Lewenhaupt, änka efter f. utrikesministern C Lewenhaupt. Varför? Ombyggnaderna skulle bli alltför omfattande och kostsamma, så han lät köpet gå vidare. Därmed gick Brunnby socken miste om ett inslag av kunglig
glans, vilket kunde varit ett fint komplement till Sofiero.
År 1849 räknar vi till åtta huvudgårdar i Stubbarps by.
Innehavare av dem och beboare där heter:
född hustru född
1. 7/32 Sven Andersson
1804 1807
1/4 HW Agardh
1800 1815
Rotesoldaten
"
Ola Strömblad
1795 1799
"
Här ligger också en väderkvarn, som har två par
stenar är taxerad till 1.500 Rdr. Den drivs av
Christian Jönsson Falck.
2. 1/4 Nils Nilsson
1800
3. 1/4 Boställe serg. Tenberg
4. 1/16 Jöns Månsson
1800 1800
1813 1813
5. 1/8 Nils Andersson
Jöns Olsson
1792 1799
6.
7. 1/4 Anders Nilsson
1808 1800
1810 1807
8. 1/4 Anders Nilsson
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Stubbarps slott inköptes i augusti 1906 av Prins Carl, men redan i december
vidaresäljer han det. Han hade tänkt ha slottet till sommarresidens, men det
skulle kosta för mycket att renovera.

På byn Stubbarps ägor är avsöndrat cirka 55 torp, undantag och uppdelningar. Minsta storleken är 3/64. Det
bor 120 skattande inom Stubbarps hank och stör år 1849.
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Också mitt inne i socknen ligger den urgamla bondbyn
SMEDSTORP. I gamla längder, på den danska tiden,
skrevs namnet Smidsrup. Byn ligger söder om kyrkan och
sträcker sig ned mot Nyhamn. En av socknens mest kända
män, teknikern Peter Wiberg, född 1755, var Smedstorpsbo. Han gjorde bl.a. golvur, t.o.m. sådana som kunde
slå kvart.
År 1849 räknar Smedstorp tio huvudgårdar. Namnen på
dem som står för dem är:
1. Här finns en väderkvarn med två par stenar,
taxerad till 2.000 Riksdaler, alltså en förstklassig anläggning. Peter Wiberg har byggt den, troligen 1820. Nu drivs
den av Jöns Jönsson i Lönskog. Margareta Wiberg bor
också på nr. ett.
född
hustru född
1789
2. Hans Jönssons änka
Husaren Ringstedt
1796
1781
1785
3. Anders Knutsson
4. Serg. Christ Roslund
1796
1813
1810
5. Nils Andersson
1792
1787
6. Anders Larsson
1814
Anders
Jönsson
1812
7.
1812
1/6 Måns Göransson
1805
8.
9. Torp Skepparen
1801
Sven Nilsson Rosenberg
1796
10. Sergeant Roslund
11 - 12 obefintliga
13. Enäng
Det framkommer ur mantalslängdens kolumner att det
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bor 71 skattande och 60 skattefria inom Smedstorps ägogränser år 1849
BRÄCKE heter en utsträckt by som ligger ned mot Öresund. Namnet är ganska vanligt i vårt land. Det kan möjligen betyda en öppning eller bräckning i skogen. I samband
med järnvägens byggande kommer en stor del av Nyhamnsläge att förläggas på Bräcke bys mark,.
Enligt 1720 års karta, gjord av Anton Ciöpinger, består
Bräcke av tio hemman, tre av dem tillhör Krapperup, sju
är Krono Rusthålls under Norra Skånska Kav~lleri Regementet. Vad som gör denna karta särskilt intressant är att
där är utsatt en offerkälla.
Den ligger nästan inne i Bräcke by, ungefär 200 alnar SV
om gården nr 5. Den är också omtalad i litteraturen; Linne
omnämner den. Sedan urminnes tid samlades man här under midsommaraftonen drack av dess vatten mot allehanda krämpor och kastade så penningar i den, som ett slags
tackoffer. Sedermera satte man upp en fattigbössa, där
källan funnits.
Professor Oscar Montalius uppger i sin reseberättelse av
år 1872 att den undergörande källan kommit i ropet omkring 1687. Den låg invid grinden till brytstugan till torpet
Runsan. Långt in på 1800-talet hölls det mmarknader här i
anslutning till källdrickandet.
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Vid mitten av 1800-talet var det många möllor
som snurrade i Kullabygden. 1 Brunnby socken
åtminstone tre stycken. Här Bräcke mölla nog
den stiligaste i hela nordvästra Skåne. Den
brann den 16 januari 1946.

Falkamöllan belägen i Stubbarp. År 1849 stod
Christian Jönsson Falck som ägare till den och
den var taxerad till 1.500 Riksdaler.

År 1849 har Bräcke tio huvudgårdar och innehavarna av
dem heter:
född hustru född
1. 1/4 Ingenieuren Hellstrand
1781 1812
2. 3/32 Sven Persson
1784
1784
3. 5/48 Helge Bengtssons änka
1810 1806
4. 3/16 Christian Andersson
1820 1819
5. 3/32 Anders Andersson
6. 7/32 Jöns Persson
1801 1803
1805 1799
Snick. P L Hemström
"
1797
7. 1/4 Bengt Nilssons änka
8. 1/4 Jacob Persson
1794 1788
9. l/4Joen Gunnarsson
1796 1795
10. 1/8 Anders Olsson Backe
1806 1804
Peter Jönsson Kullenb.
1798 1808
Det tillkommer 28 torp, undantag och avsöndringar.
Ett av torpen kallas Svergehus, skräddare Peter Sjövall
bor där. Ett annat kallas Remsen, det innehar skeppare
Ola Svensson. Smeden Andreas Lindqvist bebor ett av torpen.
Å Bräcke ägor ligger en väderkvarn, taxerad till 1.500
Riksdaler, som Ola Svensson, född 1822, driver.
Vi räknar fram att där bor 130 skattande och 115 skattefriade i Bräcke by år 1849.
RÅGÅKRA heter en annan av de gamla ursprungliga
bondbyarna i Brunnby socken.
Den ligger bakom eller öster om kyrkan. Det kan tänkas
att namnet har sitt ursprung av en särskild åker eller område, som var på något sätt anknutet till Brunnby kyrka
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och att man där i första hand odlade råg. Ruager skrivs
namnet på den danska tiden.
År 1849 fanns här 12 huvudgårdar eller lägenheter och
de som stod för dem hette:
1. 3/8 Var boställe för Skånska Husar Regementet.
Förut var det tillsammans med Flundrarp 2-3
och Stubbarp 3 tilldelat profossen vid nämnda
regemente. Han synes ha varit en betydande
man. P Strömberg hette han år 1832. Nu arrenderas gården av Gruvbolaget.
född hustru född
Sven Andersson
1793
2.
1811 1813
3. 1/2 Nils Gunnarsson
1810
3/16 Bengt J oenssons änka
4.
1814 1811
5. 5/16 Ingvar Assersson
1819 1819
6. 3/8 Hans Andersson
1789 1793
7. torp Per Bengtsson Ungfelt
Barn: Bengta f 38, Bengt f 18,
Annaf22.
1802
8. 5/16 C Örnbergs änka
9.
10. Obefintliga
1791 1795
11. 1/2 Sven Hansson
1811
12. 1/4 HelgeJönsson
Från detta gårdsnummer är
avsöndrat 12 torp.
13. En utjord
Innehavaren av torpet nr 7 är mormors morfar till nedskrivaren av detta. Enligt släkttraditionen var han med i
Napoleon-krigen, i slaget vid Leipzig. Torpet låg just SO
om kyrkan intill själva Görsekällan. Vid besök där för
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några år sedan tillsammans med min son, stannade vi till
vid den stensatta damm, vari folk från hela socknen sköljde sina tvättkläder. Några vildvuxna liljor och krusbärsbuskar vid gäret var det enda som minde om torpet.
Dottern Anna, f 1822, hade en dotter Mathilda, som utvandrade till Köpenhamn och här skapade sig en god framtid. En andra dotter, Kristina, skötte telefonstationen i
Nyhamn. Sonen Bengt drunknade under sillfisket 1849 vid
Nyhamn.
ARILD räknar året 1849 55 lägenhetsnummer, vartill
kommer sex onumrerade, det gör tillsammans 61 stugor.
Namnen på dem som bebor dem är som följer:
född hustru född
LarsN:son Westbergs änka
1.
1790
2. Bengt Olsson
1803 1801
3. OlaPålsson
1816 1817
4. Brita J ohnsdotter
1806
5. Sven Persson
1822
6. J eppa Bengtsson
1805 1808
7. Anders Anderström
1791 1794
8. Anders Bengtsson
1814 1813
9. Sven Christiansson
1808 1802
10. Lars Bengtssons änka
1778
11. Per Bengtssons änka
1799
12. Skepp. Nils Persson, krog
1809 1812
13. Jöns Pålsson
1822 1814
14. Sven Nilsson
1894 1895
15. Skepp. Per Andersson
1804 1800
16. Nils Larsson Fisk
1806 1800
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
"

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
"

30.
31.
"

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Styrman Nils Göransson
Jöns Johansson
Bengt Svensson
Nils Tufvasson
Pål Bengtsson
Skepp. And. Andersson Låck
Kustvakt Blixt
Peter Larsson Fisk
Skeppare Jöns Bank
Jöns Gudmundsson
Joen Jönssons änka
Lars Christiansson
Jöns Larsson
J obs Jönsson Qvicks änka
Kustvakt Liljas änka
Soldat Jeppa Nordberg
Nils Johansson Trapp
Lars Trapp
Peter Bengtsson W ester
Christen Anderssons änka
Ola Joensson
Skepp. Carl J Hamberg
Nils Nilsson
Jöns Larssons Fisks änka
Per Görmundsson
Anders Mauritsson
Skeppare Bengt Helgason
Lars Nilsson
Per Bengtsson
Lars Nilsson
Bengt Larsson Banck

1821
1781
1796
1799
1790
1813
1803
1807
1795
1809
1811
1795
1787
1789
1818
1819
1796
1794
1814
1792
1825
1807
1816
1818
1779
1784

1818
1815
1804
1812
1810
1800
1798
1810
1813
1798
1805
1787
1779
1820
1794
1798
1795
1814
1791
1788
1809
1808
1823
1780
1802
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
"

Nils Gunnarsson
Bengt Larsson
Peter Larsson Banck
Sissa Fredriksdotter
Ola Nyberg
Peter Pålsson
Jöran Christiansson
Skolehus Sven Johansson
Nils Larsson Fisk
Jöns Larsson
Skeppare Hans Svensson
Nils Gudmundsson
Peter Fröberg
Kustvakt Dunckeur

1794
1804
1805
1811
1822
1815
1807
1800
1788
1820
1813
1804
1804

1793
1812
1809
1815
1814
1820
1816
1807
1817
1808
1805
1806

Befolkningsbilden som framkommer, utvisar att det är
140 skattande Arilds-bor, 120 skattefria minderåriga och
38 överåriga. Det gör 298 invånare i Arild år 1849. Arild
kommer alltså ett stycke efter Mölle. Fiskelägena i Brunnby socken grupperar sig som följer:
Mölle
Arild
Lerhamn
Nyhamn

364 invånare
298 invånare
154 invånare
130 invånare

I Arild bor åtta skeppare, en styrman, en skomakare, en
krögare, en soldat, två kustvakter och tio änkor. Enligt
taxeringslängden tillkommer två båtbyggare: Bengt Larsson å nr 46 och Peter Larsson å nr 47. De betalar vardera
två Rdr. i skatt. Skomakaren Ola Bengtsson har sin läst å nr 7.
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Görsekällans tvättedam. Hit kom man från hela socknen för att skölja
tvättkläder. Bengt-Anders står och tittar ner i den. Han är sonson dotterdotter dotterson till Boel Ungfeldt, som bodde strax intill.
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Fyra handelsfartyg är skrivna i Arild. Männen som redar
dem och förmodligen också för dem är:
Per Andersson å nr 15 en jakt om
7 läster
Anders Andersson Lock å nr 22 en jakt 20 läster
Jöns Bank å nr 24 en jakt om
20 läster
Bengt Helgasson å nr 40 en jakt om
20 läster
Det skulle, enligt mantalslängden, innebära att Arild
har en handelsflotta på 67 läster. Men granskar vi Sveriges
Fartygskalender, som trycks våren 1850, kommer vi fram
till betydligt högre siffror. Där är även namnen på Arildsfartygen med.
NP Andersson har jakten
Arild om
30 läster
N O Backe har jakten
Antonia
20 läster
B Helgasson har jakten
Hoppet
20läster
A Mauritsson har jakten
Enigheten lOläster
C Nilsson harjakten
Carolus
lOläster
L Nilsson har jakten
Vänskapen 12läster
M Nilsson har jakten
Anrika
20läster
P Nilsson har jakten
Christina 17läster
0 Pehrsson har jakten
lOläster
Aron
Det gör inte mindre än 149 läster, en avsevärd skillnad
mot vad mantalslängden mäler.
Så gott som inom Arilds område finns på Flundrarp nr 4
en vattenmölla. Den drives av Lars Andersson född 05,
hustrun 19,och är taxerad till 300 Rdr.
Flundrarp i sin helhet räknar 38 gårdar och torp. Här bor
79 skattande. Några namn ur raden:
Å nr 1 bor Per Delins änka född 1786 och skepparen
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Hans Nilsson, som har ett fartyg om 19 läster. Nr 2 - 3 är
boställe för Skånska Husar Regementet och brukas nu
av Jöns Nilsson.
Förut var detta boställe anslaget till profossen.
NR 4 innehar Christian Nilsson, skeppare, född 15,
hustru 20, han har ett fartyg om tio läster.
Å samma nr bor också Nils Olsson Backes änka född
1815.
En tablå över Kulla-socknarna av år 1849 ger vid handen
att Väsby socken är den största både ifråga om yta och
folkmängd.
Socken Mantal Invånare Skattande Läster Kvarnar
3741
1964
255
Väsby
41
9
Brunnby 34
2805
1465
503
5
Jonstorp 26
1638
801
30
6
17
1
Farhult
972
513
758
406
Viken 11/4
1
336
1092
2196
74
Allerum 34
Helsingborgs
Landsförsamling
16
1295
661
51
Av Brunnbys mantal är 20 frälse mot bara tre för Väs by.
Det är Krapperups inflytande som gör sig gällande.
Pastorn i Brunnby heter P Dahlberg, född 1794, och bär
upp en lön av 1.236 Riksdaler, klockaren Tengvall har 250
Rdr. I Brunnby är det måttligt kvinnoöverskott - 1.464
kvinnor mot 1.341 män. I socknen räknas 1.036 minderåriga, barn alltså, det är väl sörjt för återväxten.
Brunnby socken ligger främst när det gäller handelssjö35

fart. 31 fraktfartyg är hemmahörande här. Räknar man
med att varje har en besättning av tre-fyra man, innebär
det att drygt hundra män har sin försörjning inom denna
nya, spirande näringsgren.
Väsbys framträdande plats bland kullasocknarna beror till
stor del på den framväxande industrialismen i HöganäsRyd. 449 arbetskarlar är 1849 inskrivna vid industrierna
där. I anslutning till mantalsskrivningen lämnar bruksledningen en särskild numrerad förteckning över dem. Varje
arbetare har sitt nummer. Förteckningen är skriven med
vacker prydlig handstil och den upptar 78 stora sidor, ett
massivt tillskott i årets mantalslängd. Den avslutas med en
förteckning på änkorna - 51 stycken sådana är upptagna som bolaget synes sörja för.
Ledningen för bruket nämns först och här följer namnen
på toppmännen :
Grufingenieuren N D Peters född 1801
bruksläkaren
A E Gillman
C G Lindström
inspector
materialbakhåll. MBothen
hamnfogde
CARudqvist
HPBäcklund
bokhållare
gruffogde
ALindh
lärarinnan vid
slöjdskolan
Segerdahl
Deras skattebördor är också utsatta. Peters betalar 20,
Lindh 10, Gillman sex Riksdaler, de övriga vardera två.
Gruvkarlarna betalar mestadels 24 skilling = en halv Rdl.
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Taxeringsnämnden anser Höganäs Stenkolsgruva vara
värd 32.000 Riksdaler Banco.
Om ett par år kommer Höganäs och Ryds industrier att
bryta sig ut ur Väsby socken och bilda egen församling,
Höganäs Bruksförsamling. I det kungliga brev som därom
utfärdas den 23 nov. 1852 sägs, att den nya församlingen
utom Höganäs bruk omfattar delar av byarna Hultabo,
Bräcke, Tjörröd, Västra Klappe, Steglinge, Väsby 3 och
Plöninge.
Den nybildade församlingen har år 1855 1.775 invånare
fördelade på 361 matlag. Dess kyrka och kyrkogård invigs
den 7 maj 1854. Kyrkoherden heter C Olin.
Två stora byar, rättare fiskelägen, har sin plats inom
Väsby sockens råmärken. Båda är livskraftiga och intressanta, båda har ansiktet vänt mot havet, mot Europa, mot
Kontinenten. Lerberget och Höganäs heter de.
Lerberget har sitt namn av att man här tog lera, t.o.m.
hade ett tegelslageri. I samband med att Kulla Fälad delades upp mellan de olika Kulla- socknarna avdelades en
grupp tomter till husplatser åt Kungens enrollerade båtsmän. Vid en granskning av kartan av år 1759 finner vi, att
det är utlagt en grupp på åtta fyrkantiga hustomter.
År 1849 räknar Lerberget 30 numrerade lägenheter,
vartill kommer 38 utan egna nummerbeteckningar. Vi räknar till 160 skattande och 120 skattefria lerbergare. Det är
mestadels små stugor man bebor. Taxeringen upptar dem
vanligen till 100 Rdr, några är åsatta värdet 50, i några fall
går taxeringsvärdet ner till 25 Rdr.
Sex fartyg om 66 läster är skrivna i Lerberget. I alla tider
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har det funnits ett livskraftigt bärgarlag, under 1800-talet
in på 1900-talet samarbetar man med Höganäs'lag.
Höganäs fiskeläge räknar år 1849 35 numrerade lägenheter vartill kommer 65 avstyckade utan egna nummer.
Boplatsen har svällt över; man bor även på Norra och Södra Sandflyget, ävenså är familjer inhysta i Sjölängorna. Vi
räknar till 210 skattande i Höganäs fiskeläge år 1849. Av
Höganäsarna är 21 skeppare, åtta hantverkare, fyra tullare, en kronolots (A Grothen). 14 handelsfartyg om tillsammans 170 läster är skrivna här.
Höganäs "välsignas" under år 1849 med flera strandningar. Flera fartyg går på inom Höganäs bärgarlags revir.
Inget blir vrak;·efter att man fått hjälp från land, kommer
man loss och kan fortsätta resan. I mars 49 strandar Alexandria av Pernau och briggen Robert Nicol av Perth. Sist i
raden kommer den engelska briggen Jane Bird, lastad med
talg och hampa, som på resan från Petersburg i slutet av
augusti går på vid Ljungnäseboden. Den kommer loss och
kan fortsätta sedan en del av lasten lossats.
Under året 1848 hade man vid Höganäs haft två strandningar: koffen Liefdaadejheid i september och briggen
Neptunus i december, båda också på Ljungnäseboden.
I bakgrunden på året 1849 ligger ute i världen två händelser och molar. Dels är det guldruschen till Kalifornien,
som sätter fart på fantasin och kommer män att tappa balansen, dels är det sjökriget mellan Danmark och Preussen. Den 3 aug. står ett stort sjöslag vid Fredricia, som danskarna vinner, och där preussarna förlorar 3. 000 man i döda.
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Byanamnen i våra socknar
har klang och väcker vår fantasi
I 1728 års mantalslängd är namnen på byarna i Brunnby
socken upptagna i följande ordning. Kan man dra några
slutsatser om varför de placerats i just denna ordning, kan
det bero på byarnas ålder, deras ursprungliga storlek och
betydelse?
Fjälastorp räknar 9 gårdnummer, Knäbeln räknar 1
gårdnummer, Willstorp räknar 1, Rougåkra räknar 12,
Hästehagshuset räknar 1, Smedstorp räknar 10, Skiettekierr 4, Eleshult 3, Bräcke 10, Ryttarehus 2, Vädermöllan
1,Sverigehuset 1, Krapperups gård 1, Nyleje 2, Krapperups by 13, Möllehässle 5, Wattumöllegården 2, Möllehuset 1, Giölröd 1, Bärekull l, Ryhuus 1, Mölle by 2, Bökebolet 1, Kulla 1, Björkeröd 9, Himmelstorp 2, Haga 1,
Flundrarp 5, Stubbarp 8, Brundby 2, Mölleleje 42, Arildsleje 48.
Det gör 32 byar. Namnen på våra byar och boplatser
väcker vår fantasi. Vem har gett dem namnen? Har själva
namnet något att berätta om bygdens historia? Det är icke
utan att man tycker där är magi eller romantik i namnen.
Förflyttar vi oss 100 år fram i tiden, till 1832 års mantalslängd, så har det skett några smärre förändringar. Bl. a. har
ordningen kastats om så att kyrkobyn kommit på första
plats, Krapperups säteri sist. Så här ter sig den nya
ordningen:
Brundby, Fjälastorp, Willstorp, Rågåkra, Smedstorp,
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Skättekärr, Eleshult, Nyhamn, Bräcke, Lerhamn, Krapperup, Möllehässle, Bärekull, Vattenmöllan, Gylleröd,
Bärekulla qvam, Ryhuset, Mölle by, Bökebolet,Kulla,
Björkeröd, Himmelstorp, Bergahus, Haga, Flundrarp,
Stubbarp, Mölleläge, Arilds läge, Krapperups säteri.
Stavningen har - bortsett kyrkobyn - moderniserats och
är i stort som i våra dagar. Beteckningen "Brundby" hänger med, blir längre fram Brunnby. Lerhamn och Nyhamn
har fått sina nu gällande namn. Till en början kallades Lerhamn för "Nyleje".
Går vi över till Väsby socken och tittar på byanamnen i
1728 års mantalslängd finner vi byanamnen i följande ordning:
Väsby, Backagården, Tågelycke, Påttenburg, Hulta,
Norra Danhult, Södra Danhult, Wåtamåsa, Ingelsträde,
Brandstorp, Buskeröd, Wästra Klappe, Ryy, Svinabäck,
Esperöd, Långaröd, Ryttarhus, Hultabo, Tjörröd, Måarp, Plöninge, Lönskog, Giösarp, Krokstorp, Omakiärr,
Tågelycke, Bräcke, Hustofta, Steglinge, Fiskeläjet Viken,
Höganäs fiskeläje.
Det gör 31 byar. Och i dem bor 376 vuxna skattande
Väsbybor. Viken är störst med 61 lägenhetsnummer, av
vilka emellertid 25 står öde. Så följer Väsby kyrkoby med
17, Höganäs fiskeläje med 16, Omakiärr med 12, Ingelsträde med elva, Tjörröd med tio osv. Vi påträffar ett
Bräcke här, det har fyra gård~nummer, är alltså mindre än
det i Brunn by.
Och en titt på Jonstorps socken i mantalslängden av år
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1728 säger oss att där finns följande byar i följande ordning:
Jonstorp 13 gårdsnr.
Tunneberga 5 gårdsnr.
Lilla Giörslöf 3 gårdsnr.
Stora Giörslöf 17 gårdsnr.
( av vilka 15-17 är
betecknade som öde)
U nnarp 2 gårdsnr.
Täckarebolet 1 gårdsnr.
Rögla 2 gårdsnr.
Glimminge 3 gårdsnr.
Kullenbergstorp 3 gårdsnr. Balja 1 gårdsnr.
Svenningstorp 1 gårdsnr.
Bölsåkra 9 gårdsnr.
(8och 9öde)
Tranekiärr 5 gårdsnr.
Hässlebo 1 gårdsnr.
(4 och 5 öde)
Bläsinge 1 gårdsnr.
Södåkra 7 gårdsnr. (4, 5, 6, 7 öde)
Här blir det bara 16 byar eller boplatser. Av namnen
väcker genast "Balja" nyfikenhet. Vad kan det betyda?
Likaså är Rögla en ovanlig namnform. Det lär betyda en
toppformad förhöjning i landskapet. "Torp" förekommer
tre gånger, tydligen är det avsöndringar från någon huvud~
gård eller fråga om nyodling. Kyrkbyn synes ha fått namn
efter kristendomens införande, "Jon" är kristet namn.
Namnet Giörslöf har det spekulerats en hel del över, "Löf'
är en namnform, som varit med från grå heden tid och
Giörs har av forskare tolkats så att det här rent av skulle ha
varit platsen för götemas ursprung, härifrån skulle de, efter en stark utveckling, ha startat sin våldsamma folkvandring över Östersjön, ned i Europa, ända till Svarta havskusten.
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Fisket i Mölle
Fisket i Mölle är lika gammalt som människan där.
Stenåldersmannen lärde sig snart nog att dyka ner i havet
och plocka blåmusslor, ostron, plurkor och andra skaldjur, som växte längs Kullabergets sidor, och att sedan
med en sten krossa skalen för att komma åt det läckra innehållet.
Säkerligen övade han sig i att dyka ännu djupare och
från bottnen plocka upp krabbor, humrar och kanske flatfisk. Självfallet såg han på höstarna sillen komma in i väldiga massor, den kom för att leka, han kunde plocka upp den
med bara händerna. Det låg inte långt borta innan han lärde sig göra nån slags håv, varmed han kunde ösa upp den
på land.
Förvaringen var emellertid ett problem. Innan det fanns
salt lärde han sig säkerligen att torka fisken i vind och väder. Den höll sig så över vintern. I Mölle förekom det så
sent som under första världskriget att fiskargubbarna hade
flundror med sig till Ruffen. Med sin slidkniv skar eller
karvade de av flisor och åt. På ungefär samma sätt som vi
äter äpple eller blockchoklad.
Ett stort steg i utvecklingen var när stenåldersmannen
lärde sig göra metkrokar av ben och förse dem med hullingar. I en tunn sena lät han kroken försedd med bete
hänga ett ett stycke ovanför bottnen, där härliga torskar,
koljor, långor, vittlingar, laxar, havskattor, håar m.fl.
strök fram. Han hade också möjlighet att klubba säl och
tumlare.
Han insåg fuller väl att det var en välsignad kust han slagit sig ner på. Kullabergets strandklippor liksom drog till
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sig fisk av oräkneliga slag i väldiga massor. Hans erfarenhet har bekräftats in i vår tid; Mölle har för den pensionerade sjömannen blivit en idealisk plats att slå sig ner på.
Här kan han ägna sig åt fiske, en matnyttig sysselsättning
tillika med en livshälsobringande terapi.

Något om sillfisket i Mölle
Av de olika fiskena i Mölle var sillfisket det mest betydande. För en ganska liten insats av material gav det god
avkastning. Fångsterna räckte till såväl försörjning som
export. De gamle berättade att i deras barndom var det på
kajerna i Mölle sillahögar höga så att "di gick över hoded
på en". Folk från omkringliggande byar Kulla, Björkeröd,
Vattenmöllan, Möllehässle sökte sig till Mölle för att pröva fiskelyckan.
Sillfisket i Mölle började den 11 augusti "Susanna-dagen". Efter grundliga förberedelser trädde då sillfiskelagen i arbete. Det var som att förbereda sig till en kampanj.
Hela byn vaknade till. Gamla och unga struttade ner till
bron för att titta på och ta del av resultaten.
Båtlagsvis hade man gått bort över berget, bort mot
Ransvik, för att kapa gröna ekkvistar till kobbastöttor, det
var som en ritual, berättade kapten Lars O Norrman.
Kvinnorna strödde sand på köksgolvet, nu blev det inte tid
för städning. Nere på bron valde man ut "lönneplatser",
som sedan behölls under hela sillfisket.
Redan i julveckan hade man "drocked sej i lag". En
samling utvalda, handplockade män samlades hos skepparn, han som sedan skulle föra befälet.
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Oskar Svensson, Mölle stenar sillnärdingar. Stenarna plockade man på stranden. Här
rörde det sig om att sätta "till banns". Det är stora stenar, väger nog fyra hekto stycket.

Kapten Bernhard Nilsson, Ideborg (1856-1942) berättar:
-Man kunde samlas på eftermiddagen annandag jul eller vid trettondan. Laget kunde bestå av fyra, fem, sex
man. Värden -skepparn bjöd på kaffegök. Så kom kortleken fram. Man spelade kasina, knack, jorden runt, kille.
Eftermiddagen gick under denna sysselsättning och vid 18tiden blev det mer-afton: smörgåsar, fläsk, öl, kaffe mm.
Så mera kortspel fram emot 21-22- tiden, då det blev tid
för det stora kvällsmålet. Kött, fläsk, stuvad vitkål, bröd,
smör, pålägg, öl kom på bordet, brännvin inte förglömmandes, den kanske viktigaste detaljen vid ett sådant här
tillfälle.
Mätta och belåtna fortsatte man med kortspelet, som
kryddades med toddy, tills man höll på att falla ihop av
sömn. Omsider tog man sig hem genom de mörka gatorna i
Mölle, som bara upplystes av det svaga ljuset från talgdankar, kanske fotogenlampor, innanför fönstren i stugorna.
Festen innebar att man nu bildat sillfiskelag, man hade
"druckit sig i sällskap, eller i lag", man hade lovat varandra, förbundit sig att hålla ihop under hela sillfisket, ända
till Mikeli, då enligt urgamla traditioner lagen upplöstes.
Därefter stod det medlemmarna fritt att fiska på egen
hand. Det förekom att den som bröt laget ådrog sig böter. ..
Vanligen hade varje medlem i laget sex närdingar. Det
kallades hel eller full lott. Uttrycket "en väll" har jag också
hört. Därutöver tillkom några extra närdingar. "Glivapågen" kunde ha en eller två. En fiskebåt kunde ha en, två
möjligen tre s.k. "förenärdingar" vanvördigt kallades de
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I forna tider kom det helt på kvinnornas lott att "lönna", d. v.s. plocka sillen ur nätmaskorna. På senare tid har männen övertaget denna syssla. ·

också tiggenärdingar. Dessa sändes med av änkor eller ensamstående kvinnor, det var något av den tidens socialvård. Allt som fastnade i dem tillföll den ensamma
kvinnan. Hon skulle själv göra iordning dem. Lämna dem
sättefärdiga på kajen.
Det förekom också att man sände med närdingar till
hälftenbruk, ena hälften av fångsten gick till skepparn, den
andra fick man behålla. Det förekom också att skepparn
som ersättning för att han höll båt fick ha ett par extra- närdingar. Det blev alltså en ganska lång räcka som sillfiskelaget hade hand om.
Arbetet med sillanärdingarna var noga uppdelat. Det
kom på kvinnornas lott att göra i ordning näten göra dem
sättefärdiga och detta innebar en lång rad intressanta arbetsmoment. När sillfiskebåten kommit in till kajen och
männen langat iland närdingarna stod kvinnorna på kajen
och nu vidtog det första - att lönna, d.v.s. plocka sillen ur
maskorna. Sen skulle näten rinkas, sköljas, hängas till tork
i stelegångarna, tas ner, böddas (lagas, täta till maskebrödd), klöas, stenas och slutligen läggas snyggt i trågen.
Slarvade man med sköljningen kunde det hända att rester av brännevabel satt kvar, torkade till ett osynligt pulver, som åravis efter, när man sysslade med näten orsakade nysningar, tårade ögon t.o.m. utslag på händerna. Normalt skulle man skölja näten så de blev vita och skinande.
Det fordrade en viss snits i rörelserna. Att bödda fordrade
stor fingerfärdighet, man använde böddenål och på en
finger hade man en liten rundkniv, att kapa tråden med.
När man hängde näten på stelornas knaggar använde man
en klynga. Man klöade hemma, att klöa innebar att näten
löpte ut fint och störningsfritt när männen satte, nåde den
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som slarvat med klöandet ! Alla de nämnda arbetena utfördes av kvinnorna - man brukade säga att den kvinna
som inte kunde hantera fiskredskap var inte mycket värd.
Det låg under männens värdighet att syssla med närdingarna sen de väl kommit iland. Männen gick istället upp till
Bolins värdshus för att ta sig något stärkande, för att göra
affärer med "sillaprångarna" för att prata väder, vind, fiskelycka och utbyta erfarenheter. Kanske för att berätta historier. Efter lämplig tid drog man sig åter ner mot hamnen
och kajplatsen för att se hur långt kvinnorna kommit i arbetet, eventuellt för att skälla lite om det gått för sakta.
Till kvinnornas göromål hörde också att göra i ordning
matsäck. Denna kunde bestå av kokt potatis, sill förståss,
ofta lurad, bröd (kavring), smörkruka, dricka och naturligtvis brännvin. Provianten stuvades ner i "madäska". För
att potatisen skulle hålla sig varm kunde det hända, att
man stoppade ner den i sängen, där man låg och sov.
Det nämndes "glivapåg". Det var en säregen befattning
ombord. Trots sin ungdom var glivapågen en betydelsefull
besättningsman. Han kunde börja sin sillfiskebana som
10-11-12-åring, ja, det sades att nio-åringar också förekom. Pojken skulle vara första man på plan. Hans första
arbetsuppgift var att gå omkring i byn och väcka de gamla
fiskargubbarna i hans lag. Denna väckning kunde börja redan vid 3-tiden på mornen. (Ofta nog utnyttjades den
också till att göra en raid in i någon fruktträdgård och
knycka äpplen, det var ju äppletid).
Det kunde bli så att mödrar fick klä på sina unga söner i
sömnen, när de skulle skicka ut dem i den mörka, ruggiga
höstnatten. För att det hela skulle fungera säkert ordnade
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man det så, att glivapågarna inlogerades hos vissa kvinnor.
"REX" skulle ha varit ett sådant logement, här fick de sova på hö på golvet. Nu kunde man lita på att pojkarna kom
upp och ut.
Sin benämning hade de av att de med hjälp av en gliv fick
fånga upp droppesillen, dels när närdingarna drogs ute på
havet, dels när de sillbemängda langades iland till de väntande fruntimren. Näten kunde droppa av härliga sillar.
Glivapågen fick för egen del det han kunde få fatt på.
Medan kvinnorna lönnade och männen förfriskade sig
på Bolins värdshus eller kanske på Corfitzons bula, fick
glivapågen stanna kvar ombord. Han skulle snygga till båten, spola den, ösa den, torka seglen, fylla på färskvatten i
ankaret, lägga åror, kobbar, kobbalinor etc. tillrätta
snyggt och prydligt. Det kunde också hända att han fick gå
till skogs för att kapa nya kobbastöttor och det talas om att
han fick hålla reservkobbar. Varje lördag skulle han spola
och skrubba barlasten, som bestod av stenar. Första året
var det brukligt att han fick ha en närding med. Andra året
kunde han få ha två. Det som fiskades i dem blev hans
egendom, liksom droppesillen.
Han kunde nu leverera allt detta till sin familj, dymedelst bidragande till dess och sitt egna uppehälle och fortlevnad. Han kunde också med ett lämpligt antal sillar gå
bort till "bytteskärringarna", som höll till på hamnplanen,
där de hade stånd med lockande och frestande saker: karameller, kakor, vetebröd, frukt, pannkakor, tuggtobak,
små sötbröd som delades i åtta klyftor och breddes tjockt
med smör. Och här kunde den unge pojken göra bytesaffärer. Han bytte sina sillar mot godis. Han kunde också få
några ören för sin sill. Han visste inte var dessa bytes-
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kärringar kom ifrån, de bara var där. Och det var en hel
samling: Hallbergskan, Bränningskan, Robba-Kristin,
Klubba-Marja. De kunde göra goda affärer, några sillar
här, några där, snart kunde det bli till hela valar, som de i ett
svep sålde till någon sillaprånglare och därmed fick kontanter i näven. De hankade sig fram på detta sätt.
Männens uppgifter var att hantera sillanärdingarna sedan
dessa väl kommit ombord. De skulle svara för sättandet.
Och nu fick de använda all sin intelligens, känsla, intuition,
den lagrade generationserfarenhet de till äventyrs hade.
Det gällde att räkna ut var sillen fanns och att möta den. Vidare gällde det att beräkna vindar, strömmar, vattnets temperatur, känna på sig hur vädret skulle bli, ge akt på alla goda och dåliga tecken, känna när ett oväder var i faggorna,
veta var blåsten skulle komma ifrån.
SSV till väst räknades som den bästa sillavinden. Bra var
det också efter en körare, när vinden mojnat, då kom sillen
in.
Sunnan
ger sill i tunnan
men bäst
är ändå väst,
var en ramsa som uttryckte sillfisket vid Kullen. Skepparn
var ansvarig inte bara för männen ombord, utan även för
näten, fångsten och båten. Så vitt jag kunnat se har inte någon stor sillfiskebåt från Mölle kapsejsat under fisket. Hårda tag kunde det bli.
Det var något av ett vikingatåg, men fredligt, att se sillfiskeflottan styra ut från Mölle hamn. Den var bemannad av
hårdföra män. Inget fick avskräcka dem när de nu var på
jakt efter "havets silver" - medlet för att överleva. Skepparn
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stod vid rodret. Sjöhävningen kring Kullaberget kunde
vara våldsam. Därinne på bron stod kvinnor, barn och
gamlingar och följde, med hjärtat i halsgropen, männens
kamp, när dessa styrde ut på Kattegatt för att söka föda för
sig och de sina. Den fiskare som föll överbord var dödens.
Innan man hunnit vända i den grova sjön kunde alla spår
vara borta.
Sillfiskarna i Mölle och Kullen fiskade sill på fyra olika
sätt: man satte "till bonns", man satte "till flyde", man satte "på svip" och så drev man. Att driva innebar att man satte ut näträcken vid skymmningen, höll sig kvar i tampen
och drog vid midnattstid. Det gällde främst vid fiske med
mansJor.
"Till bonns" var det ursprungliga sättet. Med ganska
tunga stenar vägande ca. fyra hekto som sänken ställdes
närdingarna på bottnen. Kobbar utmärkte var näten stod.
"Till flyde" användes nästan bara mansjor. Med lättastenar som sänken hängde näten ned från vattenytan liksom
en ridå eller draperi. Näträckan var förankrade vid båda
ändarna. "På svip" däremot innebar att näträckan var förankrad bara i en ända. Den kunde svänga fritt allt efter
vind och ström. Strömmarna vid Kullaberget var alltid
oberäkneliga, det kunde uppstå våldsamma virvlar, upp
och nedvirvlar. I Mölle hade man bestämda uttryck för
strömmens huvudriktning. När vattnet rörde sig från norr
mot söder kallades rörelsen för "flo", när vattnet rörde sig
från syd mot norr kallades rörelsen "ström". Själva rörelsen i vattnet kallades för "vanne".
-Vad är det för vanne idag? frågades och svaret kunde bli att det är ström.
Det gällde för skepparn att känna till s.k. "majd"
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bestämda platser ute i havet, där sill och även annan fisk
höll till. Man tog märke på land och drog upp två enslinjerdär de möttes befann man sig. Bräcke mölla, vanligen kallad Stabben, Gläntehallen inne i Mölle by och Kullens fyr,
som kallades "Lötan", var främsta utgångspunkterna när
man drog upp enslinjerna.
I början av sillfisket kunde det bli långa förflyttningar.
Man tog sig över Sundet till det danska landet, Gilleleje,
till Selands rev, till Anholt, Middelgrund, Väderön, in i
Laholmsbukten, upp till farvattnen vid Serdal utanför Falkenberg - en ort som ofta förekommer i de gamla sillfiskeberättelserna. En blick på kartan säger oss att Möllefiskarnas arbetsområde sträckte sig över ett väldigt område. Det bildar en sektor med Kullens fyr som medelpunkt,
har en radie på ca. 50 sjömil och en vinkel på ca. 100 grader.
Vanligen blåste det på höstarna, så det var bara att sätta
segel. Men det förekom också att vinden lade sig, det blev
"stilla bleg" och då fanns ingen annan utväg än att ta till
årorna. Man hade två eller tre sätt åror. Långårorna var så
stora att de fordrade två man vid varje. Möllebor som var
med på denna tid uppger, att det förekom rodder från Middelgrundet och hem till Mölle, en sträcka på 17 sjömil,
d.v.s. mer än 30 kilometer. Sex-sju timmar kunde en sådan rodd ta. Den var som en galär-rodd. Den hann utlösa
många svordommar och den tömde alla ombordvarande
brännvinskrus. Sillen räknades som färskvara. Som bekant dör den nästan i samma ögonblick den kommer upp
ur havet. Man hade ingen is med sig eller andra kylanordningar. Det blev bara att man täckte över fångsten med våta nät och oljerockar.
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Medan männen svettades under sin galär-rodd, stod
kvinnorna och sillaprånglarna inne vid hamnen ivrigt väntande. Det gällde att ro för livet om fångsten inte skulle
förstöras utan kunna bli såld till hyggligt pris. När kvinnorna omsider såg sina sillbåtar kunde de på graden av nerlastning avgöra hur fångsten varit och detta kunde ge dem gott
mod respektive nedslagenhet. Lönnandet kunde dra långt
ut på kvällen, mörkret kunde sänka sig, man fick arbeta
vid lykta.
Mikeli- afton upplöstes sillfiskelagen. Det inträffade
lördagen efter Mikael (29 sept). Laget samlades för sista
gången, hos skepparn, för att sista gången byta pengar.
Man gjorde att överslag av resultatet av höstens slit och
släp. Två-tre hundra kronor på deltagare räknades som ett
gott resultat. Och det bjöds återigen på mat, men denna
gång på särskild mat, nämligen köttsoppa med rikligt med
grönsaker. Köttsoppa puttrade i snart sagt alla stugor i
Mölle denna dag. Köttsoppa blev tyngdpunkten i matsedeln denna dag.
I sju veckor hade sillfisket varat, sju veckor med bara
sill. Sill ute, sill inne, sill överallt. Sillfjäll i skägg och hår
och kläder. Man kände leda vid sill, den hade stått på bordet, och ingått i madäskan var eviga dag.
Och äntligen kunde man lägga av de styva och ohanterliga oljekläderna, de hade varit oumbärliga vid regnskurar,
vid överspolning och vid allt arbete med de våta näten och
de silverglänsande fångsterna.
På eftermiddagen och kvällen samlades man på Bolins
värdshus till något av en glädjefest och här kunde det bli
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ganska livligt med starkt inslag av fylleri och slagsmål. Det
berättas om en gubbe, Rifve hette han, som fick skägget avslitet under ett tumult.
Sillen var bäst under september, men den fanns kvar i
oktober. Den kom nu in mot land, nästan,in i Mölle hamn,
sökte sig till låar, vikar, grund; lekte, blev mager och nersmord, var inte så rolig att handskas med. Den kallades "insill". Det fordrades inga välorganiserade långfärder för att
fånga den, utan nu kunde den mycket väl tas från vanliga snipor.
Vinterbehovet var fyllt; i källaren stod en rad fjärdingar
fyllda med spegesill eller kryddsill. Man hade klarat av sina
skulder hos sin lantbrukare - det kunde gälla potatis, fläsk,
spannmål - och nu kunde man börja på ny kula.
De torkade och böddade närdingarna hängdes upp på hanaspännet på loftet. I ett välordnat hus kunde där hänga ett 40tal, klara för nästa års sillfiske.

Sillfiskets ekonomi
Vanligen värderades en sillanärding till tio kronor. Man
räknade fyra kronor för garnet, tre för flårna o_ch tre för linorna. Man band dem själv och därvid fick hela familjen
hjälpa till. Barnen fick inte gå ut och leka förrän de bundit ett
par omhand. Emma Lock (1860-1946) berättade, att hennes
far satte en röd tråd som märke och när veckan var slut kunde han se hur mycket hon bundit. Hon kappades med sin
bror som var något flinkare. På en vinter kunde hennes familj binda tio närdingar. Det förekom att barn fick sitta och
knåpa med sina omhand långt ut på kvällarna, ibland
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ända till klockan 22. "Binge-haspan" stod på bordet hela
vintern i många fiskarstugor.
Till en början hade man lin till bosmen. Det var skört
och besvärligt att arbeta med. Sedan kom det fram bomullstråd, benämnd "egyptisk neder" närmast sytråd nr
12, och därmed underlättades livet för Mölleborna.
Det är varierande uppgifter på hur lång en närding var,
men 18 famnar eller 1800 maskor synes ha varit riktgivande. Djupet var 120 maskor. Och till yttermera visso så var
det 27-28-29 maskor på alnen. Till hjälp vid bindandet använde man nebor, bingehaspa och.bingefjel redskap som
vår tid inte vet mycket om. Närdingen hade 18 stenband
och 70- 75 flår. Man sa det var fyra flår på varje sten. Den
stenades med olika tyngd på stenarna, allt efter om man
satte till banns eller flyte. På stranden letade man reda på
stenarna. När man satte till flyte, det gällde främst mansjor, var det lättare ~tenar. Mansjorna flöt ned från vattenytan likt en ridå. Längre fram försågs mansjorna med små
fasta blysänken, som satt fast på linan.
Det förekom en liten sidoinkomst i Mölle. Ensamma
kvinnor åtog sig att binda närdingar åt fiskare i Borstahusen. De fick materialet och band hemma i sina stugor nya
närdingar gick sedan till Borstahusen och levererade dem,
bar dem i en påse på ryggen och för varje närding kunde de
få 2:50 - 5:- kronor.
Ett utdrag ur ett gängse arrendekontrakt mellan Möllebon och baronen på Krapperup, jordägaren, utsäger något om sillfiskets ekonomi för bygden :
"Till arrendator af lägenheten nr x i qvarteret A i
Mölle antages N N. Uti årlig kontant arrendeafgift
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erlägges tio kronor med början den 20 oktober 1892. Lägenheten utgör 709 qv-meter. Beträffande den s.k. "Ydesillen" skall den utgå såsom hitintills varit brukligt, nemligen så att af varje val, som till läget ankommer lemnas fyra
sillar eller lösen derför, deraf hälften tillfaller Krapperups
gård och hälften pastor i Brunnby församling.
I hvarje båt skall dess egare eller förare ansvara för ydesillens aflemnande och deröfver föra bok, så att närsomhelst må kunna kontrolleras att om ydesillen är rätt avlemnad.
Uppsåtlig försnillning kan medföra arrenderättens förlust.
Till fiskegarnens upphängande eller s.k. "stejlegång"
lemnas arrendatorn, derest han i fiske deltar, fri plats vid
stranden <ler jordegaren anvisar."
Krapperup den 25 mars 1892
N. Gyllenstierna
Sillfiskarna i Mölle fick direkt bidra till prästens avlöning. Han svarade bl.a. med att regelbundet, under sillfisket, komma till Mölle och hålla s.k. sillamässor. Dessa försiggick ute i det fria, vid Kyrkehallen, intill Hotell Mölleberg. Det hölls en gudstjänst med predikan, bibelläsning
och psalmsång. Vid otjänlig väderlek hölls mässorna i
Knafves stuglänga (gården brann 1890).
Man använde också uttrycket "åra-sill" istället för ydesill. De var en slags ersättning för att fiskarna fick ta trävirke uppe i skogen till olika redskap. Till åror, till tråg, som
när de var allra finast var gjorda av en urholkad granstam,
med tiden fuskade man och satte ihop trågen av tunna bräder, man tog eneträ till klöarna, man tog trä till kobbar 56
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Här har Paulus Paulsson och Anders Malmberg lyckats bra.
Sillfiskebild från Mö/le hamn september 1941.

det var de flytetyg som utvisade var näten sattes - de var
försedda med stöttor som hade små flaggor, en där man
började och två där man slutade. På kobbarna skar eller
brände man in namnet på dem som ägde dem. Det fanns
andra fiskredskap till vilka man tog trä uppe i baronens
skog, som böddenålar, tollapinnar, i viss mån flår, rusegjorar. Och när man byggde hamnen i Mölle 1880 tog man
träd till pollare.
Vidare barkade man närdingar, andra nät och ibland segel. Uppe i Kullabergets granskogar plockade man grankottar, på vilka ma~ kokade en tjock soppa i vilken näten
doppades. De fick en vacker brun färg, blev hållbarare och
även mera lätthanterliga.
Tack vare båtförarnas skyldighet att föra bok över
fångsterna och ydesillen finns det kvar uppgifter om hur
mycket sill det fångats i Kullen i forna tider. I "Kullabygd"
av år 1969 har Hans-Otto Pyk en redogörelse för de årliga
sillfångsterna tiden 1737 - 1832. Uppgifterna är framforskade i Krapperups gårdsarkiv.
Fiskarena i Kullens fiskelägen hade ytterligare en förpliktelse gentemot baronen: efter en viss turordning, som
byfogden bestämde, skulle de gå "fiskeäcka", gå med fisk
till baronens kök. Mestadels blev det glivapågarna som
ålades detta uppdrag, men äldre kvinnor kunde också få
uppdraget. Det brukade bjudas på kaffe och dopp i köket
när ärendet var fullgjort.
Ortstidningarna bevakade fordom sillfisket ganska noga
och efter att det avslutats vid Mikeli och resultatet kunde
överblickas publicerades slutuppgifter om det.
Först en officiell uppgift från 1875 -76 i samband med att
Mölleborna sökte statsbidrag för att bygga en ny hamn.
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Det framräknades att i Mölle fanns 1.000 närdingar och att
här var 13 större och 16 mindre fiskebåtar i arbete, allt detta värderades till 36.000 kronor. En stor båt upptogs till
1.200 kr. En närding värderades till 12 kr. Däcksbåtarna
var på åtta-tio ton, de öppna på fyra-sex. 65 Mölle-bor
och 48 fiskande bönder var sysselsatta. Resultatet av årets
fiske uppskattades till 12.000 kronor.
Vid samma tid räknar man med att i Arild fanns 700 närdingar, i Lerhamn 600, i Nyhamn 700 och i Höganäs 250 .
. (Hamn byråns arkiv)
Ett par auktionsannonser från Mölle och år 1891 ger en
glimt av fiskeredskapsbeståndet. Först Anders Hansson
på nr 26 Mölle, som ämnar utflytta till Amerika. Han säljer
sitt bohag, vari ingår 30 närdingar och 17 garn. Så skepparen Nils Olsson, nr 44 Mölle, där man säljer utom hus och
hem, 48 närdingar, 29 garn, en däcksbåt, en öppen fraktbåt och en snipa.
(Höganäs Tidning).
Vid sekelskiftet, strax före första världskriget, uppsnappade Mölle-borna en sillfiskenyhet från Anholt, nämligen
mansjan, som danskarna använde. Den var dubbelt så
djup som närdingen, men något kortare. På grund av sitt
djup var den något svårare att hantera än närdingen. Man
slog ihop två närdingar och fick fram en mans ja, som försågs med 13 stenband och 40 - 45 flår. Mansjan fiskade bra.
John Andersson, Dalhem, berättade att han som bäst med
hjälp av två mansjor efter ett sätter fiskat 700 kilo sill. Det
skedde vid Gastalån den 7 okt, alltså när sillen kommer in
vid stränderna för att leka.
Vanligen saltade man ner tre fjärdingar i stugorna i Mölle och hade en att ta av. Det gör ungefär 100 kilo. Det var
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främst spegesill som lades ner. Det skulle göras ett stycke
fram i september, sillen var bäst då. Det var inte rådligt att
göra det i augusti p.g.a. värmen i vattnet. Man gällnade sillarna och sköljde av blodet. Varvade mellan salt och sill.
Nu höll den sig i åravis. Kryddsill var en något läckrare inläggning. Till den använde man en rad kryddor, enligt
gamla goda rcept. Den hade kortare hållbarhet.
Vid vinterinläggningen hade man först fjärdingar, av
trä, sedermera övergick man till Höganäs-krus, som ansågs synnerligen lämpliga för sitt ändamål. "Sillakrus" kallade man dem.
En val sill är åttio stycken. Idealvikten på en val var nio
kilo. Man sa också att nio sillar på ett kilo var den bästa
storleken.
Långa rader av sillaprånglare stod inne på torget och
hamnplanen med sina vagnar ivrigt väntande på de hemvändande sillfiskebåtarna. Det kunde hända att de gick ut
på piren och tillropade dem om att redan göra upp om köp.
För att understryka sitt erbjudande kunde de vinka med en
brännvinsflaska. De bjöd över varandra. Så snart sillen var
lönnad och uppvägd - det senare skedde med hjälp av
bessman eller "besmar" som man sa - hyvades sillen upp i
vagnarna och för brinnande livet stack man iväg inåt bondlandet, det talades t.o.m. om Göinge.
Slaget var över när den siste uppköparen försvunnit.
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Några resultatsiffror
Under 1849 års sillfiske var det rika fångster. Priset
pressas ner till 24 skilling = en halv Riksdaler för valen.
Men fisket är farligt, vid Nyhamn kapsejsar en nerlastad
fiskebåt varvid fem man omkommer.
Under 1840-talet förekommer det i lokaltidningen annonser om inlagd Kulla-sill. Priset är tio Riksdaler för en
fjärding.
Under sillfisket hösten 1865 får man 1:33 Riksdaler för
en val sill. Samma år erbjudes i annonser kaffe för 50 öre
skål pundet.
Hösten 1869 pressas priset ner till 50 - 60 öre valen (HT
5/8 69).
År 1870 betalas en krona per val (Hbg Tidn. 27/9 70).
Hösten 1874 får sillfiskarna i Kullen 1:50 kronor per val
(Hbg Tidn. 25/9 74).
1886 års sillfiske gav bra. Till Mölle togs in 16.500 valar,
till Arild 5.400, till Lerberget 14.400, till Viken 10.000.
Trots dessa stora mängder höll sig priset bra uppe - genomsnittligt låg det på 1:33 kronor (HD 3/2 87).
I slutet av 1880-talet och några årin på 90-talet synes sillen gå ordentligt till i Kullen. Sillfisket hösten 1889 inbringade till Mölle 13. 000 valar, till Arild 7. 000 valar. Priset var
dock lågt, genomsnittligt höll det sig på femtio öre valen,
några dagar i september fick man bara 30 öre. (HT 10/2
90). I Mölle pressades det ned till 25 öre, den 17 sept, och
den 26 sept. bjöds man bara 17-20 öre valen. De gamle talar om att vid något tillfälle skulle sillen ha kostat bara tio
öre valen, antagligen är det vid denna tid, september oktober 1890.
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Från sillfisket hösten 1891 föreligger överskådliga och
klara uppgifter. I Mölle har fångats 11. 936 valar. Tio båtar
har varit i gång. Bäst har Anders Olsson lyckats i det han
tagit iland 1.670 valar. Därefter kommer Lars P Andersson båt med 1.500 valar. Det ger 200 - 300 kronor per deltagare.
I Arild har man tagit iland 10.600 valar och här har tolv
båtar varit igång försedda med 405 närdingar. Det gör ett
gott resultat utslaget på varje nät.
I Lerberget har man varit än duktigare, 30.000 valar togs
iland här. I Viken nådde man siffran 25.300 valar. I Nyhamn togs 8.300 och i Lerhamn 3.000 valar. Tidningen
kommer fram till att man i hela Kullen hösten 1891 tagit
iland 104.000 valar till ett värde av 121.000 kronor och att
det gett varje lott 400 kronor.
(Hög. Tidn. 12 nov. 91)
Om man nu räknar varje val sill till nio - tio kilo så finner
man, att det är ett avsevärt bidrag till folkhushållet kullafiskarna lämnat denna höst.
Under år 1892 synes sillfisket ha varit sämre att döma av
de publicerade siffrorna.
I Möllefångades 6.000 valar
med 11 båtar
IArild
4.700
med 11 "
INyhamn
4.100
med 5 "
I Viken
13.000
medll
I Lerberget
12.300
med14 "
Tillsammans fiskades 47.400 valar.
Under år 1894 försämrades sillfisket ännu mer. I Mölle,
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där 13 båtar är sysselsatta, lyckas man bara ta iland begränsade mängder. Priset ligger på 1:75 vale,n, slutresultatet
blir bara 50-100 kronor per lott, i några fall upp emot 150
kronor. Fisket denna höst tar en hög tribut; två fiskare,
Nils Tönnesen och Jöns S Halling, båda från Mölle, drunknar när deras snipa på hemväg från fiske överraskas av en
kastby och kantrar.
Under hela 90-talet synes det vara dåligt. Det är nu man
har svåra år enligt de gamle. Fångsterna räcker inte till vinterbehovet.
-Vi fick doppa potatisen i den gamla sillaken, berättade Nils P Petterson, Wellbo.
Men priset kan ligga högt. Den 1 okt. 98 talas det om tre
kronor per val. I sept. har man vid sina tillfällen fått fyra
kronor. En Mölle-båt kommer en morron in med 20 valar
och det betraktas som en nyhet.
Under år 1902 bättrar det sig något. 100-tals valar tas i
land, priset kan bli 1:60 per val. (HT20/902). I samma tidning annonseras om kaffe som kostar 1:20- 1:40 kilot.
Detta år, 1902, när sillfisket nätt och jämt var över,
drabbas Mölle av en svår olycka - julstormen. Natten mellan den 25 och 26 dec. ökade vinden till full storm samtidigt
som den vred sig från VSV till NV. Vattnet steg över alla
breddar, bron slogs sönder, ruffen lades i spillror. Jakterna
Kronan, Tre Systrar, Nya Hoppet, Nya Försöket, Emma,
Framåt, Lorens, Charles och Paulina sprängde sina förtöjningar och drev på land. Kronan, Två Systrar, Nya Försöket och Emma sjönk eller blev vrak. De övriga kunde tas
av grund och repareras.
(Lotsstyrelsens rapport nr. 70 av den 14 jan. 1903).
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Hösten 1904 börjar man med ett pris på 2:80 valen, men
det pressas under trycket av goda fångster ned till en krona.
Den 5 okt. 04 tas 600 valar sill iland i Mölle.
Några uppgifter från Höganäs hösten 1913 röjer hur beroende sillpriset är av tillgång och efterfrågan. I mitten av
sept. inkommer till Höganäs hamn 300 valar sill och säljs för
2:35 per val. En vecka senare har marknaden blivit mättad
och när det då en dag kommer in 300 nya valar pressas priset
först till 75 öre valen för att strax därefter dyka ända ner till
35 öre valen. Höganäsborna får en fin chans att förse sig
med Kulla-sill såväl för dagsbehov som för inläggning!
Sammanfattningsvis räknar man med att i Kullen under
sept. 1913 fångats 55.000 kilo sill och att den betingat ett pris
på 15 - 20 öre kilot. Som jämförelse nämns, att makrillen
samma tid kostat 30 - 40 öre kilot. Vid samma tid kostade
potatisen fem och smör 180 öre per kilo.
(HD 1, 19 aug. och 2 okt. 1913)
Kommer så första världskriget.

Sillfisket under första världskriget
Sillfisket i Mölle under första världskriget har blivit legendariskt.
Medan hungersnöd rådde i landet tog Mölle-fiskarna
iland enorma massor med sill. Fet härlig sill. Byborna levde
i matöverflöd, hela tunnor, hundratals kilo, ja det uppges 25
valar sill saltades ner i hushållen i Mölle för att möta en oviss
framtid. Sillen hjälpte Mölle-borna att överleva.
Vid sina tillfällen var närdingarna så överfulla av sill att de
brast.
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Martin Bengtsson, Mö/le i färd med att med hjälp av
böddenål bädda sina mansjor.
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Emil Rosenberg, Djupadal berättade:
-Vi hade 23 närdingar ute. Det blev tusen valar i dom.
Bosmen höll inte utan rök av. Det blev bara linorna kvar ...
Ofta nog måste sillfiskebåtarna gå flera vändor. Sillfångsten fick inte plats ombord. Det var risk att man skulle
bli nerlastade. Det kunde hända att man satt borta vi Väderön och nu nödgades man göra en ny tur dit, vilket tog
sin tid och satte arbetsviljan på prov.
Under kriget låg det torpedbåtar i Mölle hamn på bevakning. Castor och Pollux hette de och chef för dem var
Prins Wilhelm. Fiskarena i Mölle gjorde en överenskommelse med honom, varvid det ordnades så att en torpedbåt
bogserade ut motorbåtarna. Det var brist på brännoljor.
Med Castor eller Pollux i täten och med ett 10-tal motorbåtar på släp styrde man ut genom hamnholed, ut till sätteplatserna som låg mittsunds. Torpedbåten hade stor
dragkraft och bogsertrossen kunde töjas ut så den blev
tunn som en klädlina. Ut kom man, man kan säj det var
gott samarbete krigsmakten-folkförsörjningen.
Efter att sillfisket gått som normalt under det första
krigsåret, smäller det till på allvar 1916 och 1917 - det är
ungefär samtidigt som det börjar bli ont om livsmedel i
Sverige - tidningarna talar om hungerkravaller under april
-maj 1917 i åtskilliga städer som Stockholm, Västervik,
Kalmar, Halmstad, Tranås, Norrköping, Göteborg etc.
Redan i början av september 1916 talar tidningsrubrikerna om att det är väldiga sillfångster i Mölle. Den 8 sept.
sägs att motorbåten Turisten haft 500 valar, "Mölle" 600
valar. Priset ligger på 4:75 valen.
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När siffrorna för september månad räknas ner får man
fram att till Mölle införts 13. 730 valar sill.
Med förväntningar ser man fram emot 1917 års sillfiske
och förhoppningarna sviks inte. Elva motorbåtar är engagerade. Redan i augusti får man överväldigande fångster.
En augustidag tar man iland 600 valar, någon dag senare
1.250 valar. Sammanlagt tas det iland i Kullen 5 .175 valar
enbart under augusti.
Ett stycke in i september 1917 brakar det löst på allvar.
En av de första dagarna kommer en motorbåt in till Mölle
hamn med otroliga 1.500 valar. En annan båt har 1.000 en
annan återigen 500. En av sillfiskebåtarna måste lämna
kvar ett 20-tal nät, båten orkade inte med dem. På ett par
dar tas 6.000 valar iland. Priset ligger på 2:75 kronor. Sammanräknat kommer man upp till att i Kullen under september fångas 17 .500 valar. Det är främst mölleborna som
svarar för det. 18 stora båtar i verksamhet och det beräknas att man fiskar med 1.710 närdingar. Det sägs att det är
den bästa sillen på 40 år.
I viss mån bromsas sillfisket genom brist på material.
Det finns inte garn att binda nät med och inte tågvirke att
sätta fast med. På en auktion i Lerberget säljs närdingar
för 125 kronor styck.
1918:
I samma mån som maten minskar i landet och hungersnöden tränger på, ökar sillfiskandet i Mölle och det sker
med stigande priser. Redan i juli sätter man igång på allvar
och under månadens lopp tar man 4.500 valar till Mölle.
Man får upp till åtta kronor valen. Den 27 augusti är också
en bra dag, då tas 7.000 kilo sill in.
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Man har inte hunnit långt in i september, den rätta sillfiskemånaden, förrän mölleborna formligen dränks i sill.
Den 2 sept. förs upp emot 800 valar iland i Mölle. Den 4
sept. talas det om 1.000 valar. Tre av fiskebåtarna kunde
inte hitta hälften av sina nät, de hade sjunkit på grund av
belastningen. Man fick ge sig ut en ny vända för att leta.
När sillpriset kommer att ligga för högt påbjuder myndigheterna maximipris. Fiskarena svarar med att gå in till
Gilleleje och sälja sina fångster. Här får man en krona
mer. Det gäller främst fångster som tas borta vid det danska landet. Man får där 4:75 kronor valen, uppges det.
Vid denna tid är det sträng ransonering, man får ett hekto kaffe i månaden. Och ute på potatisåkrarna stjäls det
potatis.
Fotograf P P Lundh är påpassligt framme med sin kamera och tar bilder av de överväldigande sillfångsterna. Han
gör bildsidor av dem som sedan publiceras i olika tidningar
och tidskrifter och går ut över världen. Jag minns att de
fyllde ett uppslag i Allers Familje-Journal. Han gör också
vykort av sina knäpp. Det lyckosamma sillfisket i Mölle
under första världskriget förevigas.
Men tidvis hade man svårigheter med avsättningen.
Lantbrukare Axel Pettersson berättade:
-Vid ett par tillfällen var jag och hämtade sill vid bron i
Mölle. Åtminstone tre lass varje gång. Jag strödde ut sillen
på åkrarna som gödsel. ..
Antagligen rör det sig om sill som skadats eller varit på
väg att skadas.
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När stormen låg på kunde mölleborna inte komma ut och
dra sin nät. Sillen som sitter i dem, förfars då.

Vidskepelse var också med i spelet
Det var något egendomligt med sillen och sillfisket. På
hösten, när vattnets temperatur sjunkit så att den fångade
sillen höll sig bättre, var lättare att förvara, var det som om
en nådig försyn sände in stim, väldiga vågor av levande,
läcker mat i form av sill mot Kullaberget. Det var fet präktig sill, man kunde nästan steka den på pannejärnet utan
flott eller fett. Dessa gåvor kom lagom till vintern och de
gav mölleborna möjlighet att överleva.
Man räknade med denna Försynens välvilja. Men det
kunde också hända att det slog slint, sillen uteblev. Varför? På mornarna drog man tomma nät, ja istället för sill
var de fyllda med tång och kanske hopsnodda. Man blev
förbryllad. Det måste vara onda makter som drev sitt spel.
För att blidka dem, för att vara på den säkra sidan iakttog
man en hel del saker, man hade en mängd konster och kinter för si.
När sillanärdingarna var färdigbundna, flår, stenband,
linor och öron fastsatta, invigdes de. Man lade dem i en
hög på golvet, gick under tystnad bärande en skovel med
rykande kol runt dem, först tre varv åt vänster, så åt höger.
Därefter drev man in ett stycke "ångerstål" i ena öraflån.
Ångerstål kunde vara en bit stål som man brutit av en sax,
kniv, nål eller annat redskap och som man därvid ojat sig
över.
Innan gubbarna tog ut på höstens första sillfisketur hällde man en skvätt brännvin på rorkulten eller också i mast-
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spåret. Där kunde man också lägga en liten slant.
Och när kvinnorna låg på knä nere på kajen, eller bron
som den vanligen kallades, på sin bestämda lönneplats och
stenade och gjorde i ordning närdingarna, måste man vara
försiktig och se till att ungarna under sin lek inte råkade
hoppa över de utbredda näten. Det kunde få ödesdigra
följder. Det var förbjudet, de måste gå tillbaks igen och för
att de inte skulle upprepa det fick de för säkerhets skull en
omgång pryl.
Stenarna lades i vackra rader i tråget, blev det en udda
sten över betydde det tur. Och så skulle man spotta tre
gånger på den sista stenen.
När gubbarna var på väg ner till hamnen med sina nät,
antingen bärande dem på axeln eller körande i rulle bör,
fick man inte möta gamla fruntimmer, också kallade kärringar. Det var farligt. Vissa äldre kvinnor var särskilt farliga. De var som pestsmittade. Kunde det möjligen bero på
hur de var klädda? Att möta dem med nät var att utsätta
sig för risken att bli utan fångst, ja få busväder på sig, att få
sina nät söndertrasade, eller att få dem fyllda med tång och
annat skräp. Det kunde vara lika bra att vända hem igen.
Det berättas om en fiskargubbe i Mölle, som för andra
gången under höstens sillfiske mötte en äldre kvinna med
smeknamnet Stumpan, då han var på väg mot hamnen och
sitt fiske. Han blev så ilsken att han kastade näten i ansiktet på kvinnan och röt:
-Kan du ente hålla dej himma käring, istället för att
ränna på gadorna !
Detta att möte med äldre fruntimmer vållar otur i fisket
är ett tänkesätt som lever än. Man kan gå långa omvägar
för att undgå ett riskabelt möte.
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Ett annat olycksbådande tecken, fast oskyldigare, var
att råka se en katt springa över vägen framför en. I viss
mån kunde man häva olycksrisken genom att spotta tre
gånger. Helst skulle spottningen ske på en hårnål.
Nåväl, om man nu lyckligt kommit ner till hamnen, lyckligt fått ombord alla nät och redskap, satt och dratt närdingarna, både en och flera gånger utan att ha fått någon
sill, kanske bara tång, blev man betänksam. Sånt kunde
bero på någon av besättningsmännen, det fanns såna som
var belastade på något sätt. Man började titta på varandra.
Å andra sidan fanns det män som var "gia". Såna gällde det
att få med. Av någon oförklarlig anledning kunde de ge
vackert väder, goda fångster, hela nät.
Gav åtgärderna inget resultat beslöt man att skjuta i båten. Man sköt när man kommit ett stycke ut, mellan hamn
och sätteplats. Olika metoder kom till bruks. Man kunde
ha en pistol som man laddade med löst krut och så fyrade
av inne i båten. Man kunde också i brist på pistol blossa
med krutet, som lagts på durken. En tredje åtgärd var att
röka båten. Avsikten var att skrämma bort onda makter
eller något som stod ivägen.
Hjälpte det inte första gången upprepades behandlingen
efter nån vecka. Det finns uppgifter om att det hjälpt. Det
uppges också att det var kvinnor som påyrkat dessa åtgärder och det lär ha förekommit att klok kvinna varit ombord
när de utfördes.
Vissa dagar fick man inte fiska, som Mikeliafton, söndagar var också olämpliga.
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Små och stora
tidsfärgade händelser 1824 -1850
Man roade sig i Helsingborg:
Tillkännagives att det blir continuerliga Societeer i Hälsingborg varje söndagsafton hos handelsman C H Rooth,
övre våningen, inträde en Riksdaler Rglds.
Helsingborgs-Posten 17 nov. 1824
Maskerad hos Rooth, övre våningen, annandag jul. Den
börjar kl. 6, slutar kl. 2. Masker tillhandahålles. Entre en
Riksdaler Banco.
Hels.-Posten 8 dec. 1824
Allvarligare saker: I Tutaryd - en mil från Ljungby- har
man efter skallgång fällt en ovanligt stor björn.
H-P 16 april 1825
I Stenungsund, Bohuslän, har man också fällt en stor
björn. Denne hade gett sig ut i vattnet, försökte äntra en
båt, då man med en yxa slog den i huvudet så den dog. Den
döda björnen infördes sedan till Göteborg, till allmänt beskådande.
H-P 7 maj 1825
Brunnsdrickningen vid Ramlösa började vid midsommar. Kosten bestående av 4 - 5 middagsrätter och kvällsmål med 3 - 4 kostar en Riksdaler Banco per dag. För bad i
öppna Saltsjön finns tillgång på engelska badvagnar.
H-P 11 maj 1825
Brunnsdrickningen vid Helsan börjar också vid midsommar.
H-P 21 maj 1825
C F Kemner, ägare av Kopparmöllan, Helsingborg,
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meddelar att kopparhammaren håller på att repareras;
man kan inte få omsmält eller smitt koppar förrän den är
klar.
Kopparmöllan 6 juni 1825
I London öppnas en ångdriven nålfabrik, som gör
10.000 nålar i minuten.
H-P 17 dec. 1825
Under år 1825 föds i Helsingborgs Stadsförsamling 94
barn, av dem 23 "oäkta".
H-P 7 jan. 1826
Vid Kristianstad, i Röinge, har två män, Sven Westerlund och Sven Persson, avrättats med bila och i vederbörlig
ordning begravts. Men på natten tar nattmannen upp liken, styckar dem och säljer köttbitarna till folk. Bitarna är
avsedda för olika vidskepliga dekokter.
H-P 11 april 1826
I Helsingborg visar en Hr Demmenie några välövade kanariefåglar, som kan tala, visa tiden, spela tärning och domino, känna igen färger och välja ut kulörer. Biljetter 32
skilling banco.
H-P 18 juli 1826
En alldeles ny Wiener-vagn till salu hos C H Rooth, Helsingborg, för 500 Riksdaler Banco.
Annons H-P 22 juli 1826
Glasmästare G A Zollin, Helsingborg, insätter glasrutor
med måtten 27 x 22 tum för en Riksdaler Rglds.
H-P 20 jan. 1827
I februari år 1827 bär isen över Öresund. Det uppstår
livlig trafik mellan Helsingör och Helsingborg. Den 9 mars
sopar isen bort lastbryggan i Höganäs.
H-P 27/2, 10/3 1827
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Höganäs Stenkolsverk bildar nytt bolag. Man anställer
två engelska experter, Edward Steel och R Hawthorn, vilka emellertid är mycket dyra. 2.000 Riksdaler Banco för
den ene och 1.200 Riksdaler för den andre i månaden. En
tunna stenkol nr ett vid denna tid kostar en Riksdaler och
16 skilling. Under år 1826 bröts 80.660 tunnor.
H-P 5 juni 1827
Vädermjölskvarnen i Hässlebo, Jonstorp är till salu.
Den är byggd på gamla sättet och har ett par tio spanns stenar.
Annons H-P 9 okt. 1827
Repslagare J Malmsten, Helsingborg, mottager lin till
häckling, mot en Riksdaler Rglds per lispund (8,5 kg).
H-P 27 okt. 1827
Prima rysk talg kostar i Hbg. sju Riksdaler 36 skilling
Rglds per lispund (8,5 kg).
H-P 30 okt. 1827
Sven Wiberg i Smedstorp, Brunnby vill arrendera ut sin
holländska väderkvarn, som är försedd med två par stenar
om vardera tio spann.
Annons H-P 8 jan. 1828
Isen bär över Sundet och det blir livlig trafik på den mellan de två städerna Helsingör och Helsingborg. 49 fartyg är
infrusna i Helsingör.
H-P 27 jan. 28 mars 1829
Vargar visar sig i Skåne, på Hesslunda ängar har de anfallit hästar och svin.
H-P 4 april 1829
100 fartyg lämnar Helsingör på en dag efter att de varit
infrusna.
H-P 21 april 1829
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Kyrkoherde W Borup, Brunnby, dör den 17 maj, 77 år
gammal.
H-P 23 maj 1829
Den 30 sept. säljs på offentlig auktion vid Svanshall i
Jonstorp en nybyggd jakt färdig för utdragning. Den har 17
alnars köl och är byggd av eke på klink. - Uppgiften utsäger att det sker båtbygge inom Jonstorps socken.
H-P 20 sept. 1829
Man ordnar kappkörning med lokomotiv å banan Liverpool-Manchester. En svensk, löjtnant Ericsson, vinner
första pris, 500 pund. Han kom upp i en fart av 50 km/tim.
Stora människoskaror tittade på.
H-P 27 okt. 1829
Isen bär över Öresund. Några energiska lantmätare passar på att med hjälp av lantmätarkedja mäta bredden på
smalaste stället och får.fram siffran 6.665 alnar.
H-P 5 jan. 1830
Pål Hobergs sterbhus, Flundrarp 1, Arild, låter sälja ut
lösöre, guld, silver, porslin, vagnar, djur mm.
Annons H-P 20 mars 1830
Båstad söker folkskollärare - årslön 100 Riksdaler Rglds
kontant i fast lön plus 100 Rdr i veckopengar, därtill husrum, ved och ljus.
H-P 27 mars 1830
Kungl. Maj ; t utnämner den 16 april 1830 Jesper Kullin
till kyrkoherde i Brunnby socken.
H-P4 maj 1830
Kapten Sven Wiberg, Smedstorp säljer en ny bomsegelbåt, som lastar 100 tunnor spannmål, den ligger i Lerhamn. Det är möjligt att han själv byggt den.
H-P 16 oktober 1830
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Tågtrafiken Liverpool-Manchester kommer igång i början av år 1831.Man kör fem turer per dag från varje stad,
har en fart av 25 miles i timman och tar fyra skilling i biljettpris i öppen vagn. Tågen är alldeles fullsatta.
H-P 8 febr. 1831
På järnvägen Durham-Sunderland gör man försök med
att sätta segel på tågen. Det anses att farten ökat något.
H-P 22 april 1837
Till salu i Helsingborg: hus och tomt nr. 49 vid Storgatan, som har en lustpark med två ständigt rinnande springvatten, som ur en pump.
H-P 26 mars 1831
Juni år 1831. Koleran hotar Kullabygden! Karantän påbjudes. För att hindra kullaborna att ta kontakt med främmande fartyg, att gå ombord på dem och för att hindra fartygen anlöpa våra orter, sänds militär till platsen. Vid
Krapperup förläggs en officer, 16 husarer till fots och fyra
till häst. I Höganäs förläggs en officer, åtta man till fots och
två till häst, i Viken en officer jämte åtta husare till fots och
två till häst. I Råå en officer med 16 man fotfolk och fyra
beridna. I Östersjön har man påträffat fartyg redlöst drivande med besättningarna sjuka eller döda av kolera. Ett
rykte, som säger att koleran utbrutit i Nyhamn och Viken,
visar sig dessbättre vara falskt.
H-P 5 juli 1831
Förbättrad förbindelse mellan Helsingör och Köpenhamn. En nyinsatt kommod-vagn förspänd med fyra hästar avgår från H-ör klockan sex på mornen och kan avlämna sina passagerare i Köpenhamn kl 11. Kl 21 avgår från Hör ridande postbud samma väg.
H-P 5 juli 1831
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Fyra postiljoner får arbete vid Stockholms-deligensen.
Årslön 300 Riksdaler Banco plus kläder.
Annons H-P 26 juli 1831
Man har räknat ut att Napoleons krig kostat 2,5 miljon
fransmän livet.
H-P 2 augusti 1831
Vid Ramlösa gör Hoffman uppstigning i ballong av
Montgolfiertyp.
H-P 30 juli 1831
Glastakpannor, fyra stycken, kostar 5,5 Riksdaler Banco.
H-P 23 aug. 1831
Drängen Mårten Nilsson, Helsingborg, dömdes av hovrätten till döden genom hängning, därför att han tagit 24
Riksdaler ur ett brev som tillhörde pojken Per Åkesson,
också Helsingborg.
H-P 8 okt. 1831
Ångfartyget Stockholm besöker Helsingborgs hamn.
Det lär vara det första i sitt slag som gör Hbg den äran.
H-P 22 okt. 1831
Under år 1831 föds i Helsingborgs Stadsförsamling 77
barn av vilka 20 är "oäkta".
H-P 3 jan. 1832
Th M Killman flyttar sitt gästgiveri från Ryd ned till sitt

77

hus i fiskeläget Höganäs, "där varma, snygga och glada
rum tillhandahålles. Därjämte skall en oavbruten flit att
med billighet gå Herrar Resandes önskningar till mötes,
utgöra min angenämaste sysselsättning", tillkännager han
i sin annons som är daterad
Höganäs den 12 november 1832
ThMKillman
I England är mer än 200 städer upplysta med gas. London är helt upplyst, där brinner 16.000 gatulyktor.
H-P 4 dec. 1832
År 1833
Hårdbränd mursten från Rögle tegelbruk - 40 Riksdaler
Rglds för 1.000 st.
Annons H-P 23 mars 1833
Några officiella, påbjudna priser från Helsingborg: råg
sju Riksdaler per tunna. Brännvin för kanna, 2,5 liter, 1/2
Rdr. En måltid på tre rätter, 26 skilling, ett rum med passning 32 skilling. En resa över Sundet med paketbåtarna 48
skilling.
H-P 5 mars 1833
Torells Boktryckeri utbjuder en nytryckt bok: "Historiskt galleri av de förskräckligaste tilldragelser som under
alla tider ägt rum".
Annons H-P 20 juli 1833
År 1834
Lyckosam slavtransport. En relativt liten spansk skonare införes till S:t Thomas med 292 negerslavar från Lagosfloden ombord. Trots 59 dagars resa har bara ett par
dött. Man fattar inte riktigt hur alla kunde få plats ombord.
H-P 21 mars 1834
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Ett engelskt skepp med 270 ogifta fruntimmer ombord
avseglar den 8 maj 1834 till Australien. Regeringen bekostar resan och ger deltagarna vardera 12 pund i fickpengar.
H-P 21 juni 1834
Vid denna tid hade djurlivet i vårt land ett annorlunda
utseende. Några siffror styrker det:
Under år 1842 dödades i vårt land 100 björnar, 452 var(H-P 8/4 43)
gar, 282 örnar.
Inom Blekinge län dödades under år 1834 2 vargar, 65
uttrar, 27 örnar. Inom Kronobergs län dödades under 1835
68 vargar, 13 lodjur.
(H-P 2/2 36)
Inom Kristianstad !än dödades under år 1835 18 vargar,
40 örnar, 18 uttrar, 75 rävar, 2 falkar. (H-P 13/2 36)
Inom Jönköpings län dödades under år 1831 27 vargar,
13 lodjur.
(H-P 17/3 32)
Och i Malmöhus län dödades under år 1836 11 örnar, 4
uttrar.
(H-P 14/2 37)
Och att livet var farligt visar en episod från höstarbetet
1825. På Hviderups gård var en moder med sitt spädbarn
ute på fältet och höstade. Hon lade barnet ifrån sig på marken. En örn såg det, var genast framme, högg barnet och
flög iväg med det. Modern hörde barnet skrika, kunde inget göra, tog det så hårt att hon blev sinnessjuk och måste
tas in på hospital. Var örnen slog sig ner för att äta barnet
är icke känt.
H-P 4 okt. 1825
Kyrkoherde Jesper Kullin, Brunnby, dör den 29 dec.
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1834, 63 år gammal. Det blev bara fyra år han fick bekläda
denna post.
H-P 3 jan. 1835
Magistraten, Helsingborg, utfärdar "på förekommen
anledning" förbud mot tobaksrökning på gator och andra
allmänna platser, vilket oskick medför böter av en Rdr. 32
Sk. Banco och förlust av tobakspipan. Förbudet gäller
jämväl mot rökning av s.k. cigarrer. Stadsfiskalen och
hans betjänter ha fått i uppdrag tillse förbudet efterlevs.
Helsingborgs Rådhus den 2 maj 1835
Gott om sill vid Kullen. Priset går ner till 1/2 Rdr. valen
mot normalt två Rdr. Rglds.
H-P 29 sept. 1835
En kvinna, A-G Lundblad, hade mördat sin man och
dömdes därför till halshugning, högra handens avhuggande och att brännas på bål. Vid Dalby under stort tillopp av
skådelystna försiggår avrättningen. Efter denna rusar några människor till för att samla upp blod från den avrättade, vilket de ämnar använda till olika hälsobringande dekokter. Bl.a. fallande sot botas med detta blod.
H-P 12 maj 1835
Man prövar med en viss framgång trampbåt på H-H-leden. Juringius heter konstruktören och han tar sig tillsammans med 20 passagerare över Sundet på 35 minuter.
H-P 4 juni 1835
Fram på hösten utfärdar Magistraten i Hbg. nya stränga
förbud. Tjänstefolk och lärlingar förbjuds vistas ute på gator och torg efter kl. 20 på vintern, kl. 21 på våren och kl.
22 på sommaren. Brott mot förbudet åsamkar den felande
böter på en Riksdaler 32 Skilling Banco. Husbönder ska
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tillse att förbudet efterlevs. Risken är att de felande kan bli
behandlade som lösdrivare.
Helsingborgs Rådhus den 22 sept. 1835
Och lite längre fram kommer' den stränga Magistraten
med ytterligare förbud: nu förbjuds man att på gator och i
hus sälja kött och andra lantbruksprodukter. Magistraten
stadgar ett vite av tre Rdr. för den som gör sig förfallen till
förseelsen.
H-P 19 april 1836
När vintermörkret börjar falla kallar Magistraten i Hbg.
husägarna till en mera positiv åtgärd: vid ett allmänt möte
ska man besluta. om nödig gatubelysning.
H-P 12 dec. 1836
.Talg är en mycket viktig handelsvara vid denna tid. Av
de fartyg som år 1836 passerade genom Öresund var 242
lastade med denna vara. Som jämförelse kan nämnas, att
709 hade stenkol, 690 sill, 497 lin.
H-P 24 jan. 1837
Bleckslagare Elmquist i Helsingborg låter utanför sin
bostad vid Storgatan hänga upp en "argandisk lykta". Man
promenerar dit för a~t beskåda det lysande undret.
H-P 24 jan. 1837
Ägaren till Helsans hälsobrunn, J Belabrega, tillkännager att han öppnar säsongen vid midsommar och framhåller Helsans företräden: man har dans, utflykter, promenader i alleer med sex-dubbel bredd, lä för vindarna. Helinackordering kan man få för en Riksdaler om dagen.
H-P 6 juni 1837
1839
Höganäs Stenkolsverk begär att få bygga en hamn. Den
skulle ligga innanför Svinaboda-grundet. H-P 15 jan. 1839
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Portugiserna uppges bedriva lönande slavhandel. Man
beräknar att de de senaste åren överfört 100.000 slavar till
Brasilien och 15.000 till Texas. Men det är stort "svinn" i
denna hantering; av två inskeppade svarta överlever en.
H-P 6 april 1839
Höganäs Stenkolsverk meddelar att priset på prima Höganäs-kol är en Riksdaler per tunna. Man gör också taktegel och dessa kostar 40 Rdr. för första och 26 för andra sortering per tusen Riksdaler Banco. Man har nyligen byggt
en fabrik för taktegel där.
H-P 2 april 1839
Det går ett rykte i Lappmarken att kulor och krut håller
på att forslas ditupp för att man ska skjuta ner renar och
lappar, ett rykte som vållar stor oro bland urbefolkningen.
H-P 23 april 1939
Bildhuggare Thorvaldsen besöker Höganäs och Kullen.
(13/7 39)
En papegoja, som talar engelska, med bur, till salu hos
kaptenskan Möller, Möllegränden, Hbg. (30/7 39).
Talg säljes ut, åtta Riksdaler Rglds per lispund (8,5 kg)
(16/11 39)
Helsingborgs Jerngjuteri demonstrerar en teknisk nyhet
som de tagit fram, nämligen en järnspis som samtidigt kan
försätta flera kärl i kokning, har stekugn, värmer rummet
allt utan att ryka in.
H-P 26 febr. 1839
1840
Det är livlig trafik på Öresund. På H-H-leden reste under 1839 med de svenska paketbåtarna 1.224 och med de
danske 1.097 personer. Det gjordes 354 turer tvärs. Den
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längsgående sjötrafiken räknade 16.200 fartyg under förra
året, vilket är 2.200 mer än året innan.
H-P 14 mars 1840
Jenny Lind sjunger å Ramlösa den 27 juli och samlar 500
åhörare, som hänfört lyssnar till hennes ljuvliga stämma,
då hon föredrar stycken ur operorna Lucie och Robert af
Normandie.
H-P 28 juli 1840
Glas är rätt billigt. Höckerts handelshus i Hbg. levererar
lådor med 300 rutor i formatet 8x6 tum för åtta Riksdaler
Banco.
H-P 22 sept. 1840
Måns Anderssons väderkvarn i Lönskog i Väsby är till
salu. Den är sju år gammal.
H-P 2 mars 1841
En julidag år 1841 är det furstligt besök i Höganäs och
Kullen. Prins Christian av Schleswig-Holstein gör Kullen
den äran.
Och så en berättelse om hur man försökte bota sjukdomar i Lerberget, dock med dåligt resultat. Drängen Pål
Hogren, Lerberget, fick plötsligt utslag i ansiktet, s.k. fläder-ros. Han hade kommit ut för något i vädret. Detta
skulle botas genom att avlossa ett gevär, som var laddat
med bitar av en silverpeng, över hans huvud. En yngre
bror följde anvisningarna noga och gjorde klart att avlossa
det helande skottet. Men han siktade så illa, att den sjuke
träffades i nacken, med följd att han genast föll död till
marken. Detta inträffade, enligt H-P, den 28 febr. 1842.
Blodigt är också följande. En flicka, Lovisa Juhlin, dömes till döden därför att hon givit polismästare Hultberg
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en örfil. Högre rätt benådar henne till 28 dagars fängelse
på vatten och bröd, kyrkoplikt och ett år på spinnhuset.
H-P 18 mars 1842
Tjuvar gör inbrott i Brunnby kyrka och stjäl fattigbös- .
san, som innehåller två-tre Riksdaler Banco.
H-P 19 april 1842
Hamburg härjas den 5 - 8 maj 1842 av en väldig brand.
Inte mindre än 1. 749 hus brinner upp. Branden varar i flera dar. 19.995 människor berörs.
"Den som önskar ressällskap till Kiviks marknad kan anmäla sig hos Boktryckeriet".
Annons H-P 9 aug. 1842
Ångfartyget Malmö går mellan Helsingborg och Köpenhamn. Pris 2 1/2 Riksdaler Rglds. enkel resa.
H-P 13 aug. 1842
Ett studentrum i Lund kan kosta 20 - 40 Riksdaler i terminen. En student behöver 200 - 300 Rdr. per år för att genomföra sina studier, vartill kommer kostnader för kläder.
Uppges i en korrespondens till
H-P 24 sept. 1842
Anders Larsson i Väsby-Bräcke vill sälja sin holländska
väderkvarn, som har två par stenar.
H-P 22 nov. 1842
Så något om den tidens sedlighet. I Helsingborgs stadsförsamling föddes under 1841 101 barn av vilka 24 var
"oäkta". Det gör vart fjärde. Samma år föddes i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm 128 barn av dem 124 "oäkta".
Men i Adolf Fredriks församling visar man ännu starkare
siffror - där föddes 128 "äkta" barn mot 166 "oäkta", de senare var i majoritet.
H-P 22 jan. 1842
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År 1843
Med anledning av Carl XIV Johans 25-åriga regering
anordnas stora festligheter i Väsby. Alla ortens ståndspersoner deltar. Man har i danssalongen byggt upp en transparang med kungens namnchiffer, det hålls tal, hurras,
skålas, sjungs kungssånger, skjuts salut med 12 skott och
dansas till kl. 8 nästa morron efter att festen inletts med en
polska.
H-P 21 febr. 1843
Inom djursjukvården prövar man också egendomliga
metoder. Vid Jönköping gick det en farsot bland korna. På
en gård har man nödgats slakta tre kor, och för att blidka
makterna offrar man en fjärde på så sätt att man gräver ner
henne levande. Veterinären får reda på det, låter gräva
upp det arma djuret och ·finner att det har jord i lungorna,
alltså levat sen det jordats.
H-P 1 april 1843
Så ett exempel på tysk grundlighet. En folkskollärare i
Schwaben har fört disciplinbok under sin 51-åriga tjänst
och kommit fratn till att han under denna tid utdelat
911.500 Räpprapp, 24.000 risslag, 10.275 kindpustar, 7 .905
örfilar, 1.115.000 pannknäppar, 777 gånger tvingat elever
knäfalla på ärter och 613 gånger på ett trekantigt trästycke.
De två sista posterna är något nytt: ·de övriga känner jag
igen från storskolan.
H-P 29 april 1843
Genom uppförande av en ny holländsk qvarn bliver en
stor, tio år gammal eke-stabbqvarn till salu i Lönskog i
Väsby.
M Andersson 9 maj 1843
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Omnibussen mellan Ramlösa och Helsingborg börjar sina turer den 24. Vagnen, som har plats för 12 personer,
drages av fyra hästar. Pris 24 Skilling Banco tur och retur.
H-P 13 juni 1843
Pianisten Johan Kullin ger idag konsert, i Hallbergs salong, varvid bl.a. Liszt framföres.
H-P 8 aug. 1843
Danska ångaren Harlequin gör lusttur till Mölle, där
den på redden kvarligger i sju timmar.
H-P 26 aug. 1843
Ångaren Christian den 8:e gör från Köpenhamn med
angöring i Helsingborg en lusttur till Kullen den 3 sept. Biljettpris 4 Riksdaler Rgs.
60 - 70 skepp har sökt lä på Helsingörs redd undan de
svåra stormarna. Några har legat där ett par veckor.
H-P 23 dec. 1843
NP Jensens handelsträdgård, Helsingborg, sänder ut sin
frö katalog. Vi fäster oss vid det stora utbudet av dahlior,
inte mindre än 150 olika sorter räknar vi till. Vanligen kostar de 32 Skilling Rgd per styck.
H-P 16 jan. 1844
I vårt land har vi 56 ångfartyg om tillsammans 2.078 hästars kraft, uppger Helsingborgs-Posten den 3 febr. 1844.
Den 14 febr. 1844 säljs galeasen Gustava om 30 svåra
läster byggd av eke-timmer, på Viken år 1840.
Brunnsdrickningen vid Ramlösa börjar den 24 juni. Vid
brunnsborden serveras 3:e rätter till middag och 2:ne till
aftonmål, allt för 36 Skilling per dag, utom strösocker.
Ramlösa den 12 mars 1844
Fr Bågenholm, Intendent
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Erik Jansson framträder i Helsingland och ställer till
stort rabalder. Han kallar sig Världens Frälsare och låter
på bål offentligt bränna alla gängse postiller. Bålet anses
vara värt 975 Riksdaler Banco. Han åtalas för villfarelse
och olaga sammankomster.
H-P 6 juli 1844
Annons den 19 nov. 1844. Till salu: 500 stycken blodiglar ...
Till Malmö inkommer tre stycken vedskutor tillhörande
kullabor. De kommer från Halland och Blekinge, där de
hämtat famnved av bok, björk och al, som nu säljs för 28 35 Riksdaler Rgd famnen.
H-P 17 dec. 1844
Biskopen i Lund har en årlig lön av 10.327 Riksdaler
Banco.
Sångerskan Jenny Lind får från operan i Berlin ett erbjudande om engagement vilket skulle ge henne 118.000
Riksdaler om året.
H-P 18 feb. 1845
Det är sträng vinter 1845 och isen över Sundet bär. Den
7 mars anordnar man ett fackeltåg över isen från Helsingör
till Helsingborg. Det mottas med musik, tal, hälsningar,
läsning av dikter och allmänt samkväm. På kvällen kl. 22
startar det för återgång. Det må har varit en ståtlig syn att
se detta ljuståg på H-H-leden.
I fortsättningen blir det livlig trafik på isen över Sundet.
Hantverkare från Danmark kommer över och säljer sina
produkter. Det ordnas reguljär trafik med häst och släde.
Ännu den 4 april kan man gå över Sundet, vid Ven. I Helsingörs hamn har 61 seglare tagit sin tillflykt; först fram i
april börjar de lätta.
H-P 15 april 1845
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Fotograf von Homeyer upprättar atelje hos vagnmakare
Thulin i Hbg. och utför daguerreotyp-porträtt. De är skarpa och har likhet, men är ganska dyra, kostar 6 - 12 Riksdaler Rgd per styck.
Annons H-P 15 juli 1845
Möllan i Kattarp är till salu. Den har ett par 10-spanns
stenar, siktinrättning, jämte ett 10-väggerums boningshus.
Smedmästare Påhl Jönsson anvisar och han åtar sig också
bortflyttning om sådan åstundas och återuppsättande på
ort och ställe som köpare finner för gott.
Kattarp den 7 feb. 1845
I Bjäre har man det besvärligt med stråtrövare. Det görs
upprepade överfall.
H-P mars 1846
Skolan i Höganäs är nu färdig. Man söker en examinerad lärare och erbjuder en årslön av 200 Riksdaler Banco.
R Rudolph från Kattlösa får tjänsten.
H-P 8 aug. 1846
Man förbättrar postgången mellan Stockholm - Helsingborg - Helsingör - Hamburg. Den planeras gå natt som dag
och därmed kunna göra en fart av en mil på 1 1/2 timma.
Avgår från Stockholm lördag kl. 18, är i Jönköping tisdag
kl. 18 och i Helsingborg onsdag kl. 16 för att så omedelbart
kunna gå över till Danmark och sedan vidare till Hamburg.
H-P 19 maj 1846
Nils Månsson Mandelgren får ett resestipendium på 200
Riksdaler Banco för vilket han ska resa omkring och avteckna konstverk, kyrkor och herregods.
H-P 23 juni 1846
Erik Jansarna har hyrt tre fartyg för överresan till Amerika: Wilhelmina, Solide och Betty.
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344 personer följer med och de betalar var 50 Riksdaler
Banco.
H-P 28 juli 1846
Jonstorps socken önskar en ambulatorisk skollärare.
Löne-erbjudande: 66 Riksdaler Banco kontant jämte tio
tunnor spannmål.
H-P 16 okt. 1846
Väsby socken söker tre skollärare. En av dem ambulatorisk för skolan i Lerberget med en årlig kontantlön på 100
Riksdaler Banco jämte fri föda, bostad och eldbrand.
H-P 21 nov. 1846
År 1847
Höganäs eldfasta tegel kostar 55 Riksdaler Banco för
1.000 stycken fritt ombord Höganäs hamn.
H-P 16 jan.
Till Salu:
Fritjofs saga 32 Skilling Banco.
Brännvin, från Berga gård, en Riksdaler Banco för kanna (2 1/2 liter).
H-P 23 jan.
Ångfartyget William avgår - om ej is i Sundet hindrar ,
från Helsingborg till Helsingör och Köpenhamn. Pris Hbg
-K-hamn två Riksdaler Rgd, Hbg - Helsingör 32 Skilling.
H-P 13 mars
Dagens stora nyhet är att stormakterna beslutat bygga
Suez-kanalen.
H-P2 mars
Det synes vara högkonjunktur inom sjöfarten, vilket
kan utläsas av Öresunds siffrorna. Under år 1846 passerade genom Sundet 18. 763 fartyg, vilket är den högsta siffran
ditintills.
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Vattenqvarnen vid Röamölla vid Fredriksdal kan erhållas i arrende. Närmare uppgifter av ägaren ...
H-P27mars
Pianisten Johan Kullin väntas åter från sin utländska resa och ämnar ge konsert i Helsingborg. Hans repertoar
upptar verk av Liszt, Thalberg, men även egna kompositioner. Inträde 32 Skilling.
H-P 13 april
Järnångfartyget Hamlet börjar sina dagliga turer på HH-leden. Pris 32 Sk.Rgd.
H-P 20 april
Från Helsingborg har under tiden 1/1 - 1/5 utskeppats
24.645 tunnor spannmål, vilket anses vara ovanligt
mycket.
H-P 1 maj
En holländsk väderkvarn med tre par stenar jämte hus
och jord säljs vid Landskrona. Pris 11.000 Riksdaler Rgs.
Annons H-P 12 juni
Den i juli 1847 träder den nya näringsförfattningen i
kraft och innebär att man nu får rätt att öppna handelsbod
på tre mils avstånd från stad. Genom denna förordning
kom Agardhs affär i Brunnby till stånd. Då man mätte avståndet in till Hbg. gick man först över Smedstorp, vilket
emellertid var för kort, man tog då vägen över Möllehässle
och nådde då över tre mil.
Boktryckare Torell, Helsingborgs-Postens utgivare, utbjuder en nytryckt bok: "Nyupptäckt metod att i grund tillintetgöra följderna av självbefläckelse och nattliga pollutioner, samt i allmänhet förhöja försvagad manlig förmåga". Pris 16 Skilling Banco.
Annons H-P 3 aug.
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Pris på fotografering: 1/6 plåt fem, 1/4 plåt åtta Riksdaler Banco.
H-P 10 aug.
Annons i H-P den 6 nov. 1847
Från undertecknad är bortkommen en större hvit galt
märkt med ett afskuret stycke av venstra örat.
Väla den 5 nov Bengta Hansdotter
A von Rosen lägger i Riksdagen fram förslag om att införa järnvägar i vårt land. Staten bör deltaga.
H-P 31 dec 1847
Han utvecklar i Riksdagen sina planer närmare. En
järnväg mellan Stockholm och Göteborg, 55 mil, skulle
kosta 28 milj. Rdr. Det gör 507 .000 Rdr. per mil. Där skulle bli 67 stationer, 89 broar och 509 vägövergångar.
H-P 12 feb. 1848
Väderkvarnen i Brandstorp, Väsby är till salu. Ägaren,
Anders Pålsson, anvisar.
H-P 11 mars 48
Brunnby socken ämnar bygga skolhus. Det skall vara 36
alnar långt, 16 alnar brett, ha hälften tegel, hälften råsten
och förses med halmtak. Det beräknas kosta 2. 773 Riksdaler Banco.
H-P 8 feb. 48
1848 års marsrevolution har spritt sig till Stockholm, där
sju människor dödats vid kravaller.
H-P 28 mars 48
Kriget går dåligt för danskarna. Preussarna ockuperar
hela Jylland och deras befälhavare, Wrangel, ålägger landet en kontribution på två miljoner.
H-P27 maj 48
Det är slavuppror på den danska ön S:t Croix och där
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Agardhs gamla affär i Brunnby. Nu nerlagd. Tack vare den nya näringsfrihetsförordningen 1847 kunde den upprättas här - avståndet till staden var mer än 30 km.

utvecklas blodiga slag. Man sätter t.o.m. in kanoner.
H-P 19 aug. 48
Året 1849
I salongen hos konsul Hallberg, Hbg, hålles den 14 jan.
subskriberad dans-soiree.
Och på samma ställe hålles den 25 feb. maskerad. Man
börjar kl. 19 och håller på till kl. 2 på natten, med demaskering kl. 22. Hos målare Luthman finns masker i stort urval till salu till billigt pris. Inträde 40 Skilling Banco.
Brödpriserna i Helsingborg. Ett rågbröd på två skålpund (nära ett kilo) kostar två Skilling.
H-P 13 jan.
Herrgårdar i Danmark, vid Aarhus, söker svenskt arbetsfolk. En arbetskarl erbjuds en årslön av 40, en sommarlön av 20 Rdr.
H-P 17 feb.
Röamölla vattenqvarn med tre tunnland åker är till
arrende ledig.
H-P lOmars
En ko, nära 12 qvarter, till salu i Tunneberga, hos Pehr
Tufvasson.
Annons H-P 13 mars
En annons i H-P den 8 maj 1849: De af stadens invånare
som äro i behof af barndagsverken isynnerhet för gräsets
upptagande på gatorna kunna erhålla sådana, då anmälan
derom göres i fattighust.
Ramlösa Brunn öppnar som vanligt vid midsommar.
Man har gyttjebad, bad i Saltsjön, tillgång till engelska
badvagnar. Dessa ger möjlighet till "Wellenschlag". Fyra
rätter till middag och två till kvällsmål kostar en Riksdaler
per dag.
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Ett stort rum med passmng får man för tio Rdr. i
månaden.
15 maj 1849
A M Strömberg har i Hbg. upprättat en badinrättning,
som fram på sommaren ger tillfälle till bad i sjön "där den
badande äfven kan begagna sig af simning".
Ö-P 9 juni 1849
Ca. 400 fartyg som legat i Hornbäcksbukten i väntan på
gynnsam vind, lättar samtidigt och styr in i Sundet - en
praktfull syn.
Ö-P 29 maj 1849
I San Fransisco ligger 100 skepp obemannade, besättningarna har rymt för att uppe i bergen leta efter guld.
H-P 24 juli 1849
Bagaremöllan vid Helsan är till salu. Den har ett par åtta
spanns stenar, 4 tunnland jord och trädgård med 69 fruktträd.
Annons H-P 14 aug. 49
Väsby socken ämnar bygga fattighus. Det ska vara 28 alnar långt, 14 brett och ha halmtak.
H-P 4 sept. 49
Ymnig sillfångst i Kullen. Priset per val går ner till 24
Skilling = 1/2 Rdr.
H-P 18 sept. 49
En uppgift som anger Riksdalerns värde. Malmöhus
läns lagmansting bestämmer att böter kan förvandlas till
enkelt fängelse enligt följande: en Rdr. = tre dagar, tre
Rdr. = åtta dar, sex Rdr. = 14 dar.
Lund 1849, W Flinck
Gästgivare T M Killman Höganäs dör den 17 sept. 1849,
54 år gammal. Han fick vara med om att starta Kullens
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sparbank, som han var initiativtagare till och som öppnade
27/149.
Man diskuterar bygga hamn i Höganäs. En utförlig artikel om dessa planer finns i H-P den 3 nov. 1849.
Året 1850
I paris anställes klappjakt på råttor. Under första veckan på året dödas 600.000.
Jenny Lind får erbjudande från New York att sjunga för
1.000 dollar per kväll - 200 gången.
H-P 15 jan.
När hon så framåt hösten kommer till NY för att fullgöra detta blir det nästan panik. Hon hyllas som en furstinna.
Man håller auktion på biljetterna till hennes första konsert
och det betalas upp till 650 dollars för dem.
H-P 5 nov.
Båstad erbjuder saltsjöbad. Havssältan anses stärkande. Badandet kan ske i badvagnar.
H-P 16 mars
Sjömannen Fredrik Olaus Nilsson, som predikat baptism, åtalas för irrlärighet och dömes till landsflykt. Tusentals församlingar i England och Irland vädjar om nåd för
honom.
H-P 27 april
Det kungöres nya skolärartjänster. Höganäs vill ha en
lärare och vill betala en kontant årslön av 300 Riksdaler
Rgd, vartill kommer eldbrand.
Brunnby, som nu fått sin skola färdig, är ute i samma ärende och erbjuder en årslön på 350 Riksdaler vartill kommer tre Skilling i veckan i fickpengar, allt i Riksgäld.
H-P 13 juli
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Bruksrörelsen i Margareteberg, där man gör tegel och
kalk, drives gemensamt av Chr Pyk och Killman.
H-P 27 juli
Augusti 1850. Cholera Morbus hotar våra bygder! Hela
kusten från Kullen till Ystad förklaras som misstänkt område. Karantän påbjuds. Helsingborgs stadstullar spärras.
Den som försöker smyga sig in får böta 20 Riksdaler Banco. Trafiken på H-H-leden lamslås. Tre armerade kryssare
läggs på vakt ute i Sundet. Deligensen Hbg-Göteborg upphör. Magistraten i Hbg utfärdar stränga förhållningsregler
om skärpt hygien. Hälsovården rekommenderar olika
åtgärder: isolering, att strö hackat granris på golven, att
tvätta med ättika, att koppa, att skaffa blodiglar osv.
Men människorna är värnlösa mot gisslet. Malmö hemsöks, tidvis insjuknar 70 invånare om dagen. Man räknar
351 koleradöda här, de flesta i arbetarkvarteren. Omkring
den 23 aug. har man koleran i Råå. I sju veckor plågas
Råå-borna, det är som en mara. Fram i okt. räknar man in
det 33:e dödsfallet. Resultatet blir att 15 barn i Råå blir faderlösa, flera helt föräldralösa. För att avhjälpa nöden
startas insamlingar. Fram i nov. har det kommit in 953
Rdr. jämte stora mängder livsmedel.
I Göteborg, där man inte får bukt med koleran förrän
fram i dec, räknar man in 638 döda.
Helsingborg, liksom Kulla bygden klarar sig oskatt!
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Språkets förändringar
Ett axplock från tiden 1825 - 50
När vi bläddrar i gamla tidningslägg kan vi inte undgå se
hur vårt språk förändrats. För 150 år sedan brukades uttryck och talessätt , om vilka vi bara har en blek aning. Levnadssättet , tekniken , lagarna , ekonomi har förändrats och
därmed fött nya uttryck , samtidigt som andra slocknat och
dött.
Främst Helsingborgs-Postens annonssidor , tiden 182550 , är vår källa.
"Ett ungt bättre Fruntimmer önskar sig employ i något
hederligt hus ... " säger en annons i H-P den 10 sept. 1825 .
Uttrycket "fruntimmer" tycks vara gängse , man betraktar
det som neutralt och böjer det därefter. Könslöst om man
så vill. "Employ" är det engelska tjänst.
Några ytterligare exempel på denna linje:
Ett stadgat , ogift Fruntimmer , som syr fort och väl , önskar som Husmademoiselle erhålla kondition .
H-P 26/5 1826.
"Husmademoiselle" var nån slags husfru eller sällskapsdam .
En annan annons införd den 15 maj 1827 ger samtidigt
en glimt av hur unga flickor skulle uppfostras:
"Uti ett tarfligt, hederligt hus i Stockholm , önskar man
emot billig betalning emottaga i helpension tvenne flickor
att ansvara för deras moraliska och intellektuella bildning .
Undervisning i handarbete , musik , tyska och franska ".
Uttrycket tarflig har helt ändrat betydelse. Vistelsen
som flickorna erbjudes är allt annat än "tarvligt".
Detta uttryck återkommer mera markant i en annons
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längre fram. Den 11 aug. 1827 läser vi:
Ett wälfrägdadt Fruntimmer önskar sig kondition att undervisa mindre barn och förestå ett hushåll, där matlagningen är tarwelig. Den som behöver ett dylikt Fruntimmer. ..
Ytterligare några Fruntimmersannonser.
I Halland önskar ett bildadt, sedigt och mildsint Fruntimmer att undervisa två mindre barn. H-P 21 maj 33.
När O P Vingård, Hbg den 4 juni 1842 vill ha en kvinna i
sin tjänst formulerar han annonsen såhär:
"Ett till åren stadgat, anständigt, troget och pålitligt
Fruntimmer kan genast erhålla condition.
Orden kvinna eller flicka synes inte förekomma i platsannonserna.
Några annonsprov till. "Ett wälfrejdat, ensligt Fruntimmer kan få inhysa sig". Ensligt har undergått någon färgförändring sedan dess. Den 16/7 42 är det en bättre, tarflig
flicka som önskar tjänst i ett aktningsvärt hus. Och den 29
jan. 1843 finner vi i H-P återigen en ny beskrivning på dåtidens kvinna, där står:
"Ett fullkomligt stadgadt Fruntimmer önskar plats som
guvernant".
Övergår vi till den manliga arbetsmarknaden så stöter vi
ofta på uttryck som verkar främmande för oss.
Den 28 juli 1827 är det en medelålders man från Tyskland, som nu genast åstundar tjenst som kusk. Han kan köra fyra hästar både på bock och sadel.
Vi bilburna nutidsmänniskor har kanske svårt att tänka
oss denna yrkesutövning, vid kungabesök kanske den förekommer.
Jonstorps socken vill den 16 okt. 1846 anställa en
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skollärare. Annonsen utformas som följer: "En ambulatorisk skolärartjenst uti Jonstorp förklaras härmed ledig till
ansökan". Ambulatorisk betyder helt enkelt ambulerande, rörlig lärare. Dessa fick betydligt lägre lön än de fasta.
I gengäld ingick kost och logi i deras löneförmån. I detta
fall skulle läraren årligen ha 66 Riksdaler Banco kontant
och tio tunnor spannmål som ersättning för sitt slit.
En arbetssökande tjänsteman formulerar sin annons på
följande sätt men det är osäkert om han i våra dagar skulle
få napp. "Tjänsteman med wigilance och vana vid affärer". H-P den 11/61836.
Jordbruket var den dominerande näringen vid denna tid
och annonssidorna vimlar av lantuttryck inför vilka vi ställer oss frågande.
"En pistorisk 78 kannors apparat jämte mäskekar till sju
tunnor potatis till salu". H-P 22 juli 1837. Pistorisk är beteckningen på en slags bränneriapparat, som fått namn efter sin uppfinnare, tysken Pistorius.
I dec. 47 är det någon som vill sälja ett svart, stjernigt
hästkreatur. Och den 2 maj 43 ett par felfria 13 qvarters
dragoxar. Qvarter var ett gammalt längdmått, motsvarande 1/4 aln.
Möllorna låg tätt denna tid och de brukar värderas efter
antalet par av stenar. Stenarna betecknas med måttet
"spann". Det säljs goda möllestenar från sex till tolv
spanns diameter. Spann var ett längdmått, långfinger och
tumme utsträckta. Tolv såna motsvarar tre alnar och gör i
våra mått 183 cm. Det talas om stabb-qvarnar, stubbe-vädermjölqvarnar och holländare - de senare finast.
Där var en rik namnflora av vagnar nu i l;>örjan av 1800talet. Några exempel: Den 7 febr. 1832 är det någon som
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vill sälja en i godt stånd varande Berliner-vagn med stång
och gaffel för 200 Rdr B:co. Våren 1849 säljer ingenjör Peters vid Höganäs-bolaget ut några vagnar, lättar på sitt
vagnförråd kan man säj. En Landeaulette-vagn och en
Souflette-vagn är till salu hos honom.
Förut är nämnt att det insattes en "Kommod-vagn" på
leden Helsingör-Köpenhamn. Den behövte fem timmar
på sträckan. I annonser talas det om Wienervagnar,Täckvagnar, Holsteinvagnar. De senare betecknar en öppen sådan vanligen med fyra säten.
Och tittar vi på språket inom sjölivet kan vi finna stora
förändringar. "Snällseglande Huckert-Galeasen Henrica
om 59 svåra lästers dräktighet byggd på kraven, säljs ... "
sägs i en annons, som är svår nog att tolka. Bland titlarna
till sjöss förekommer beteckningar "Coopwerdi" - en gammal holländsk benämning på handelssjöfolk. Nu borta.
Några namn vid kusten är osäkra till stavningen. Man skriver Svinaboden-grundet eller Svinebådarna. Beteckningen på detta farliga grund vacklar, men längre fram när man
lägger ut fyrskepp bestämmer man sig för Svinbådan. Det
talas också om Ljungnäsebodarna. "Bådan" tolkas så att
det bådade genom att sjön bröt att här låg det ett grund.
Och när det gäller trafiken på H-H-leden har man ett
särskilt uttryck, "paket". Det framtonas vackert i en annons den 4 sept. 41, då det talas om "Paketbåtarnas gång",
"Den svenska Paketen", "Den danska Paketen" och "Paketkontoret". Annonsen är undertecknad F Möller, som
synes ha varit chef för denna verksamhet. Vad betyder då
paket? Det är en av myndigheterna förhyrd båt som fraktar
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gods och människor. Så några uttryck ur hantverkets
värld. Bleckslagare Elmquist sätter upp en "argandisk lykta" utanför sitt hus vid Storgatan, Hbg, i jan. 1837. Det var
en lykta som hade namn efter sin uppfinnare, Arme Argand, lampfabrikant som levde 1755-1803.
En annan hantverkare i Hbg, repslagare J Malmsten,
åtar sig häckling av lin för en Rdr Rgd per linspund (8,5
kg), okt. 47. Hos en alldeles ny hantverkare kan vi beställa
"daguerreotyp-porträtt" helt enkelt foto. Hos J B Pyk,
Hbg, vilken lystrar till den tunga titeln "marqvetentaren"
kan folk, ofta båtbesättningar, få kost och logi. (27 jan.
1844). Hos handlande Rooth håller man regelbundet "societeer". Och hos en tandläkare, som sommaren 1849 upprättar praktik i Hbg, kan man få insatt stentänder och guldganer. En hel del varubeteckningar är kanske helt borta.
Vid Sjö-tullens konfiskeringsauktion säljer man bombasin, shirting, sitz, kambrik, shawlar, ävenså Negerhead, en
slags tobak.
En mängd rent språkliga uttryck synes helt ha försvunnit, en del riktigt vackra. Vi har uttrycket "åstundas", som
förekommer i annonser.
Åstundas köpa 200 tunnor potätor.
Åstundas 1. 000 kannor rensmakande brännvin till högst
21 Skfäing kannan.
Åstundas köpa hemman av reel köpare på 40 tunnland.
I tjenst åstundas ett stadgadt Fruntimmer.
Åstundas hyra Piano Forte (Ö-P 26 febr 47). Forte har
num~ra fallit bort, man säger bara piano.
Ett annat vackert uttryck som tycks ha försvunnit är
följande:
·
En silverkanna önskas t i 11 k ö p s.
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Tvenne fartyg åstundas till köps. H-P 3/4 1839.
Ett tyngre uttryck, som också är borta, är "under gåendet i går kväll på Storgatan borttappades".
En journalistisk fras som då och då återkommer är följande: "Det berättas med anspråk på tillförlitlighet
att. .. "
Referat av självmord är numera bortlagda, de förekom
förr och kunde uttryckas med en nu bortlagd fras, "En arbetskarl i Lerhamn har förmedelst hängning afhändt sig
sjelv lifvet" Ö-P 1849, ett elegant uttryck om man så vill.
En dråpares öde blev merendels att "medelst halshuggning
mista lifvet".
I tidningarna talas om en "artig vinter", som får anses
betyda en mild, behaglig sådan. På värdshus hyr man ut
"glada" rum. Uttrycket förekommer inte numera. Med
hjälp av badvagnar som badhusen tillhandahåller kunde
man få "Wellenschlag" tydligen nån slags överspolning av
sjöarna.
Inom juridiken och rättsväsendet har skett stora förändringar som påverkat vårt språk. Vad menas med "Kämnersrätt"? Det var en domstol i Helsingborg, vilken avgjorde tvistemål. Den upphörde den 18 april 1849, dess siste preses /ordförande/ hette LE Sahlin. En vanlig dom nu
i början av 1800-talet var "fängelse på vatten och bröd".
När en soldat i Växiö i dec. 1827 döms till 28 dagars sådant
anser tidningen, att det är nära nog livsstraff. Den dömde
hade skjutit en älg.
Uttrycket "Oäkta" förekommer var gång det talas om
antalet födda barn. De oäkta utgjorde en stor del, vissa år
1/4 av hela antalet födda i Helsingborgs Stadsförsamling.
De gick säkert ett hårdare öde till mötes än deras äkta
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medbröder. Släkt med detta uttryck kan "dårhushjon" anses som. När koleran år 1850 härjar i Malmö, når den även
hospitalet" där fyra dårhushjon dött".
När landshövdingen sände skrivelser och likn. undertecknade han dem med: "På dragande kall och Embetets
vägnar". Det betyder närmast förvaltande.
Från Småland noteras ett storvulet uttryck. Den 29 jan.
1831 "skallar" man i Åby efter varg och har en viss framgång; lyckas sticka ett par till döds.
Så kan det vara på sin plats nämna några uttryck som lever kvar, t.o.m. fått ny livskraft efter hundrade år. Redan
år 1825 får vi en redogörelse för ordet "acklamation", att
med rop, ja eller nej, fatta ett beslut. Begreppen socialist
och kommunist är gamla och grånade. De förekommer redan 1849 såväl på nyhetssidan som kulturavdelningen.
Frans Sjöberg har den 24 nov. en artikel i H-P om dessa politiska begrepp. Och synnerligen levande är beteckningen
"ombudsman" som synes ha gått på export. En dylik från
Malmö har förskingrat pengar och dömes till fängelse härför i aug. 1832. I en tidning i London så sent som 1979 läste
jag uttrycket "ombudsman", men jag tror inte han hade
förskingrat. Vid nyårstid 1843 läser vi i H-P en notis om
"julklappar" och deras handhavande. Ett annat ännu
starkt levande uttryck är "hasch", om vilket vi i ÖresundsPosten av den 25 sept. 1849 kan läsa en lång sakkunnig artikel. Hasch heter på latin Cannabis Indica och har varit i
bruk i Orienten sen urminnes tid. Genom att vin var förbjudet sökte man sig till nya berusningsmedel. Hasch, får
vi veta, framkallar ett skönt, ljuvligt drömtillstånd - en
iakttagelse som synes stå sig in i vår tid.
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Statligt tryck
I mantalslängderna från slutet av 1840-talet från Mölleläge fäste vi oss vid det stora antalet statstjänstemän. Där
kunde vara tre stycken jaktbåtsmän, fyra kustvakter och
en kustsergeant.
Denna yrkesgrupp är en yttring av den hårda kamp, som i
början av 1800-talet fördes mellan två ideologier, vilka
stred om herraväldet i vårt samhälle, nämligen prohibitismen och leberalismen. Prohibitismen ville genom skyddstullar, importbegränsningar, importstopp och förbjudandet av lyx ävenså genom andra åtgärder skydda vårt
näringsliv, ge landet en god handelsbalans och spara den
svenska valutan. Liberalismen, som kommer av ordet "frihet", ville släppa fritt och löst snart sagt allting: handel, yrkesutövning, religion, resandet, tänkandet, skrivandet,
politiken, kvinnorna.
Det var en hård tvekamp och våra bygder blev genom
sin närhet till havet och Danmark något av ett slagfält.
Statsmakterna upprättade något som kallades Sjötullsrätten med säte i Helsingborg och som fick domsrätt med
rätt stora befogenheter. Den avdömde smuggelmål,
slagsmål med tullbetjänter, avgjorde beslag, utfärdade
pass och passersedlar för fiskare. Tullmyndigheterna lade
ut som en mur kring vårt land. Det blev något av en sport
att tränga genom den. Särskilt i Råå var man ivrig att göra
det. Råå blev något av ett centrum för "lurendrejeriet"
som smugglandet kallades.
Ofta nog blev det öppna strider mellan Råå-borna och
tullmännen, som natten till den 31 maj 1826, på Råå ängar
vid Listorp. En patrull från tullen fann här en stor folkhop
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tillsammans med en rad hästar och vagnar. Efter anrop
drog tullarna sina sablar, sköt varningsskott med sina pistoler och gick till anfall. De möttes av ett stenregn. Det
blev ett våldsamt slagsmål. En tullare fick en sten i huvudet
så han svimmade och därmed var ur leken. Andra blev
slagna blodiga. Efterspelet kom inför tinget. 19 fiskare
från Råå var instämda till förhör och rannsakan. Läkare
skrev ut intyg om tullarnas skador; en F Bergström hade 16
djupa sår i huvudet. En särskild domare Carl A Barfoot
tillsattes enkom för målet, som började på allvar den 5
aug. 1826 och blev en långdragen historia.
Alltsomoftast var det intermesso mellan Råå-fiskare
och tullmännen. Ett par exempel: i dec. 25 åtalas två fiskare från Råå, Pål Nilsson och Lars Möller, för att de under
en fiskefärd i Sundet angjort Köpenhamn och där gått
iland. Det får man inte, det är straffbart, men de klarade
sig genom att det klarläggs att de måst proviantera. I början av året hade en tullare begärt att få göra husvisitation
hos fiskare Lars Persson. Denne försökte hindra intrånget
genom att knuffa till tullaren. Det blev en dyr knuff- Lars
dömdes av Sjötullsrätten till ett års fästning på
Landskrona.
Den 5 juli 1826 skjuter en tullbåt under befäl av Peter
Reinhardt skarpt mot en båt ute i Sundet och sårar en man
allvarligt. Båt och varor beslagtas och införs till Helsingborgs tullhus, där de förstörs av fukt och ohyra. Här har
Reinhardt tagit i för hårt och dömes till sex månaders suspension. Reinhardt möter sitt öde några år senare. Natten
mellan den 27-28 juni 1832 blir han väckt av att någon
knackar på hans fönster. Då han öppnar det avlossar en
okänd man skott mot honom. Reinhardt dör efter några
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timmar. En belöning på 1.000 Riksdaler Rgd utfästes för
lönnmördarens gripande. Dådet väckte stor uppmärksamhet och begravningen av R. fick stor anslutning.
I Nyhamn berättas om ett intermesso. När strandridaren
Sundgren nere på bron ska köpa färsk fisk av fiskaren
Krabbe råkar de i gräl, varvid S. får sig en rejäl smocka och
rusar iväg vilt skrikande. Husaren Zackov hugger honom i
flykten och placerar honom i en korg i tron han mist förståndet. Vid rannsakningen inför Sjötullsrätten yrkas dödstraff för Krabbe, men han klarar sig; Sundgren var inte i
tjänst då han fick sin örfil.
I Arild utlöser sig också spänningen mellan ortens fiskarbefolkning och de statliga representanterna i intermesson. Fiskaren Nils Pehrsson anger strandridaren A Anderström för att denne tagit betalt för fiskesedlar och vägrat
passage för en större fiskebåt. Målet går först till Sjötullsrätten, sedan till Commerscollegium, som ger Nils rätt
och dömer Anderström till tre månaders suspension. Stor
uppmärksamhet väcker också ett intermesso i Ängelholm i
juni 1851. Tullchefen där låter kvarhålla deligensen mot
Göteborg i ett par timmar för att grundligt visitera och förhöra två kvinnor som är på väg mot sitt hem i Halland.
Kustvakterna utvecklade stor energi, som en dag i april
1825, då de i sin tullbåt utanför Torekov får syn på en misstänkt fiskebåt, tar upp jakt på densamma och lyckas efter
flera timmars rodd hugga den. Fiskebåten visar sig vara lastad med spannmål, men när man vänder på lasten hittar
man mängder av smuggel. Flera oxhuvud rom, en pipa vin,
18 karduser tobak, tio mattor mm. Tullbåtarna var i allmänhet bemannade med ett befäl och fyra man. Det var
utvalt folk, så det gällde för smugglarna att se upp.
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Årslönen för sergeanten var 350, för den menige tullaren
200 Rdr.
Även inne på landbacken förekom det bråk. Natten till
den 18 maj 1825 är det folk som med knynävstora stenar
slår in fönsterrutorna till fru Hultbergs hus i Helsingborg.
Tullförvaltaren råkar bo där. Det utfästes belöning för
våldsverkarnas gripande men de synes klara sig. Tjänsten
ute på fältet kunde också vara farlig. Tullmannen Smidt i
Mölle störtar under patrulltjänst ute på Kullaberg ner i ett
bråddjup och slår ihjäl sig den 31 maj 1851.
Spänningen mellan fiskarbefolkningen i våra bygder och
tullmännen utlöste åtgärder på högre ort. I juni 1825 beslutar regeringen att sända militär till kusten, vid Råå och
Hittarp, för att skydda tullarna i deras tjänst. Den 7 okt.
1825 anländer 25 man militär till "slagfältet" vid Öresund.
En uppgift från juli 1853 utsäger hur påpassad kustsjöfarten var. Båtskeppare från Nyhamn, Lerhamn, Mölle
och Arild har omsider av K M;jt fått nådigt tillstånd att
fraktsegla med bräder. Men under lastning och lossning
ska båtarna stå under noggrann bevakning.
Det restes stark kritik mot prohibitismen och ett av argumentenen var att den uppmuntrade till angiveri. Andra
invändningar var att människorna fostrades till lurendrejeri, moralen tog skada, vidare att den enskilde medborgaren inte längre hade känslan att "mitt hem är min borg".
Närsomhelst kunde man bli utsatt för grundliga husvisitationer, som inte gjorde halt ens på sovrumströskeln. Konflikterna och oron uppmärksammades på högre ort.
Den 16 maj 1827 låter landshövdingen i Malmöhus, af
Klinteberg, sammankalla ett allmänt möte med handelsmännen i Helsingborg på Rådhuset, där man ska diskutera
107

lurendrejeri och smuggling och åtgärder för att förhindra
dem. En representant för handeln i Hbg, Chr d' Aubigne
får ordet och gör ett genomtänkt inlägg, vari han förklarar ,att förbud och höga tullar är ursprunget till lurendrejeriet. Människorna vill ha frihet att köpa vad de önskar,
även lyx, till det bästa priset. Blev det fri handel försvann
lurendrejeriet och sänktes tullarna blev det inte rum för
smyghandel och spekulation. Grunden för dessa oarter
skulle ryckas undan, ansåg handelns representant i Hbg
denna majdag år 1827.
Och det är möjligt att de tankar han uttryckte föll i god
jord, framöver blev det lättnader i handeln och vandel och
sänkningar av tullsatserna.
Att kustbevakningen hade mycket att göra och att man
nådde resultat vittnar flera saker om. Under år 1849 hade
man i Helsingborg en tulluppbörd av 96.000 Rdr, härtill
kom konfiskationer som uppgick till 12.600 och böter som
belöpte sig till 2.600 Rdr. De många konfiskations-aukti
onerna är dock det tydligaste beviset på tullarnas stora
aktivitet. Med envis ihärdighet återkommer de, vanligen
fem gånger om året. Verksamheten avstannar delvis då det
är karantän i kampen mot koleran. Vi känner igen dessa
auktionsannonsers-formulering, den återkommer ofta i
början av 1800-talet:
"Torsdagen den 10 nästkommande augusti kl. 9 försäljes genom offentlig auktion uti Kungl. General Tullstyrelsens hus härstädes nedanskrifne under confiscationsanspråk anhållne, förbrutne, dömde varor nemligen:
Så följer en specifikation vanligen bestående av ett 20tal olika varor, ibland upp emot ett 40-tal. Dagen före
auktionen kunna varorna å stället beses från kl.10 till 13.
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Vi ska titta närmare på några stycken konfiskationsauktioner. Vid tullauktionen i augusti 1827 säljs 740 skålpund
kaffe, ett stort parti russin mm.
I nov. samma år säljs sagogryn, men även hästar och en
vagn. Tydligen har de fastnat i ett svep. I juli 1830 är det
ovanligt rik sortering på varorna. Utom en lång räcka textilier är där pennknivar, rakknivar,synålar, franskt snus,
tvål, peppar, mandel, hagel, porslin, bronsknappar, vaxduk, glasögon, galläpplen och rött vin.
I november fortfarande samma år säljs inte mindre än
600 lådor glasögon, vidare sy- och stoppnålar, saxar och
urnycklar. Och i okt. 1833 bjuder man ut mösskärmar och
480 dussin blyertspennor. I nov. 1835 är det fråga om byxhängslen, bomullsstrumpor. Byxhängslen återkommer i
juni 1836 och då är det också parasoller. Byxhängslen återkommer ofta. Var det lyx eller en vardagsvara för 1800talets människor?
Ja , det förefaller vara rena vardagsvaror som beslagtas.
Där kan vara sjömanshalsdukar, knappnålar, snusdosor,
bomullstråd, fingerborgar - i juli 1839 såldes 6.000 stycken
sådana. På samma auktion såldes 26.500 fiskkrokar, 50
gross strumpstickor mm. Andra vardagsvaror som konfiskerats är klackjärn, dörrlås, ljussaxar, pipor, brödkorgar,
bomullsvantar, sågblad, teskedar av tenn.
Men ibland kan förteckningen av varor som säljs, antyda lyx och begär, som i maj 1850, då det säljs elfenbenskammar, i juli 1834 då det säljs italienska stråhattar,
juni 1849 då det utbjuds 54 stycken fickur, en mängd sidendukar, cognac, toppsocker, eller den 12 jan. 1836 då 890
alnar sidenvävnad går under klubban. I juli 1840 kommer
musikinstrument, pistoler, luktvatten till synes och vid
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andra tillfällen kan man ropa på glaspärlor, perlemor, målat
porslin och spelkort. Vid ett tillfälle var det åtta lådor cigarrer
och 25 skålpund chokolade. I en klass för sig står auktionen
den 4 jan. 53 då det utbjuds 14 fjerdingar caviar.
Konfiskationsauktionen den 21 mars 1850 kan stå som ett
skolexempel. Den innehåller 47 olika poster. Av dem är 32
textil, vartill kommer sju poster spritvaror och några metallsaker. De senare består av 60 hackelseknivar, sex pennknivar, tio dussin lackerade brickor. Textilierna består av dräll,
sitz, lasting, kambrik, shirting,.moll, sidendukar (427 st) kläde, byxhängslen. Spriten består av cognac, rom, piccadonvin, rödvin, vanligt brännvin och allra sist kommer 87 skålpund rött lack.
Man undrar obetingat vem som skulle ha alla dessa varor,
som inte kom fram utan fastnade i tullens notvarp. Vem skulle
sälja dem och hur? De täcker praktiskt taget helt vardagens
behov ...

Vilka dopnamn förekom
i Mölle under forna tider
Ett studium av dopnamnen genom tiderna i våra byar är intressant; det kan ge en antydan om de tankeströmmar som rör
sig i tiden, det kan registrera impulser som kommer uteifrån.
Tack vare vår goda folkbokföring kan vi tränga in i ämnet.
Vi har granskat några längder tillbaks i tiden. Den äldsta vi
har på hand är KATEKISMILÄNGDEN för år 1698 för
Brunn by socken. Vi har där tittat på dopnamnen för Mölle fiskeläge.
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Vid undersökning av denna längd har vi även tagit med faderns dopnamn. Härigenom täcks praktiskt taget hela
1600-talet. Det visar sig att fyra män heter Per Persson, två
heter Anders Andersson eller Bengt Bengtsson. Nils Nilsson och Lars Larsson heter vardera en.
Det framgår av vår granskning att "Anders" och "Per"
är de vanligaste dopnamnen bland 1600-talets Mölle-bor.
Båda har 30 förekomster.
Bland flickorna kommer "Boel" på första plats. Vi räknar fram elva kvinnor eller flickor med namnet Boel. På
andra plats kommer Kersti med nio förekomster.
Från Anders och Per är det ett stort gap ner till de övriga
pojknamnen. Namnet Nils förekommer 15 gånger i Katekismilängden av år 1698. Jöns och Lars ligger jämsides
med vardera tolv förekomster i Mölleläge. Sen kommer
Hans med tio, Bengt med sju, Påhl och Mons med vardera
sex förekomster.
Gunnar följer med fem. Tre förekomster har Joen, Michel och Ola. Två gånger förekommer namnen Trued,
Erik, Rasmus, Morten, Olof, Maurits och Tor. Slutligen
kommer bland mankönet Sone, Jon, Helge, Kristian, Tyge och Otto med vardera en förekomst.
Bland flickorna låg Boel i täten med elva förekomster,
Kersti på andra plats med nio. Därnäst kommer Hanna
och Bengta med vardera sex bärare. Fyra av kvinnokönet
lystrar till namnen Anna, Ingar, Magreta eller Sissa. Och
ensamma om sina namn är Tåren, Ingebor, Karina, Birritta, Metta, Gunilla, Rigill, Karna, Elsa och Katrina.
Vi finner av denna längd att 1600-talets namnflora i Mölle fiskeläge består av 26 olika pojknamn och 18 stycken
flicknamn.
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Mölleläge hade vid slutet av 1600-talet ca. 124 invånare.
Vi tycker oss finna att de danska namnformerna släpar
med. Namn som Mons, Morten, Trued, Tyge luktar
danskt. Otto och Michel pekar mot Tyskland.
Att "Anders" ligger i täten får anses som en följd av att
Brunnby kyrka helgats åt aposteln Andreas. Namnförrådet i övrigt röjer också tydligt att kristendomen har ett fast
grepp om namngivningen. De flesta namnen anknyter till
eller minner om apostlar, helgon, heliga män eller martyrer.
Bengt är uppkallad efter munken Benedikt, Nils efter
Nikolaus, Lars efter martyren Laurentius, Aposteln Johannes har gett kortnamnen Jon, Joen, Jöns, Hans. Petrus
har gett Peter och Per. Påhl kommer av Paulus, och Mårten är en erinran om helgonet Martinus som levde i Tours
på 300-talet.
Bengt och Nils förekommer redan på runstenar, Bengt
förekom hos Folkungarna redan på 1100-talet.
Flicknamnen vill främst hedra kvinnliga martyrer och
helgon. Katarina, som blev martyr i Alexandria, har gett
namnen Katrina, Karna, Karina och Karin. Sissa kommer
av Cecilia martyr i Rom. Elna härledes från Helena, som
var mor till kejsar Konstantin.
Kersti är helt enkelt en folkform av Kristina "kristen
kvinna i allmänhet", men namnet hänsyftar också till ett
helgon, som under grymma former dödades i Rom år 304.
Det är egentligen egendomligt att nio flickebarn i de enkla
fiskarstugorna i Mölle döps till Kersti - som en påminnelse
om en kvinna som led martyrdöden i Rom för 1.300 år sedan.
Anna är direkt hämtat från bibeln. En Anna var mor till
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jungfru Maria. Elsa kommer också från hebreiskan, från
Elisabeth, som var mor till Johannes Döparen. Margareta
var en grekisk martyrkvinna.
De gamla urnordiska namnen har trängts åt sidan; men
de lever dock med i rätt stor utsträckning. Sålunda är Erik,
Sven, Helge, Olof, Gunnar liksom Gunilla gammalnordiska. Det sistnämnda har krigisk klang.
Att Tor kommit med två gånger är rätt förvånande.
Även flicknamnet Tåren syftar på asaguden Tor.
När det gäller det här så populära namnet Boel, så är det
urnordiskt och syftar på en dansk drottning, som dog under vallfart till Jerusalem år 1105.
Undersöker vi fördelningen mellan kristligt och nordiskt finner vi, att 15 namn är nordiska, möjligen tyska,
medan 29 har kristendomen bakom ryggen. Det gör ett
mot två. Men de populära namnen tillhör avgjort kristendomen; inte mindre än 178 av de namn mölleborna bär på
1600-talet är kristliga, medan bara 37 är nordiska. Det innebär att mer än 80 procent av namnmassan har kristlig
prägel.
Namnen som var i bruk på 1600-talet har överlag bibehållit sin livskraft genom århundradena fram till vår tid.
Vi går några år framåt i tiden och stannar till vid Mantalslängden för år 1728 för Mölle och Bökebolet.
En granskning av den ger vid handen att" Anders" är det
vanligaste dopnamnet. Det har 13 förekomster. På andra
plats kommer Lars och Pär rried vardera nio. Så är det ett
stort gap till nästa grupp: Nils, Hans och Påhl har alla tre
förekomster.
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Därefter kommer Bengt, Mårten, Helge, och Jöns med
vardera två och på sladden Gunnar, Gudmund, Petter,
Måns, Trued, Michel, Tore, Otto, Johan, Maurits, Sven
och Corfitz med bara en förkomst.
De kristligt inspirerade namnen dominerar övertygande.
Vid denna tid, början av 1700-talet är mantalslängderna
ofullständiga. Hustrurnas namn anges inte, kvinnan är
som ett namnlöst bihang till husbonden. Först då hon blir
änka och därmed kommer att förestå hus och hem kommer
hon med. Det kan också vara fallet om hon är ogift och har
hus.
Följande fyra flicknamn finner vi i 1728 års mantalslängd för Mölle och Bökebolet: Bengta, Trone, Rigil och
Lusse.
Fram på 1800-talet blir mantalslängderna utförligare
och ett studium av 1832 års mantalslängd ger vid handen
att enbart i Mölle fiskeläge förekommer nu nära 50 olika
dopnamn. Där är 25 för flickor och 24 för pojkar.
Mölle har vid denna tid 75 stugor och de bebos av 302
möllebor.
Bland dopnamnen dominerar övertygande, "Anders".
40 möllebor är döpta till Anders. Det innebär att var 7 1/2
möllebo heter Anders.
Därnäst kommer Nils med 27 förekomster, lika många
har Kersti, Per har 23, Jöns 22, Peter 18, lika många har
Anna. Lars har 17, Hanna och Bengt vardera nio, Sven
åtta, Ola sju; Chatarina och Botilla och Hans har fem.
Ingar, Corfits, Christina, Sissa och Bengta har var fyra.
Påhl, Christian, Johanna har tre bärare var.
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Två förekomster har namnen Joen, Helena, Boel, Carl,
Elna, Christen, Emelie och Rigel och enstaka förekomst
har en lång rad: Gudmund, Petronella, Pernilla, Ingrid,
Jöran, Greta, Klemed, Sören, Karna, Tyke, Gustaf, Margareta, Toren, Gunnar, Troen, Tönnes och Berta.
Jämfört med i våra dagar har det skett några förändringar dock inte stora. Under dessa 150 år har Jöns och Sissa
fallit i bruk, medan Carl, Gustaf, kanske Gunnar ökat i
frekvens.
De långa namnformerna som Johanna, Chatarina synes
ha minskat; några har helt försvunnit eller är sällsynta som
Petronella och Botilla.
Borta är väl Troen, Rigel och Toren.
Bland flicknamnen spåras franskt inflytande, i Emelie.
Vi har också tittat på födelseboken för Brunnby socken
av år 1849.
Detta år föddes 107 barn i Brunnby socken.
Barnmorskan hette Boel Strömberg.
Alla barnen döptes i vederbörlig ordning; noga antecknades namnen på gudmor och faddrar, sådana fanns alltid
med.
Vad döptes de nya medborgarna till? Följande:
Elna, Anders, Martin, Jöns, Lars, Anna, Gustafva,
Peter, Ola, Nils, Martin, Botilla, Johanna, Christina,
Johannes, Cecilia, Kjersti, Bengt, Boel, Petronella, Chatrina, Mathilda, Agneta, Fredrik, Bernhard, Påhl, Gunnar, Benedikta, Viveca, Maria, Sissa, Sven, Olof,
Helena, Carl, Magnus, Clemens, Bengta och Gunilla.
Det gör 39 olika dopnamn. Därav 20 flick och 19 pojk.
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Mest använda namn är"Peter", det förekommer 18
gånger. Bland flickorna dominerar "Johanna", elva småflickor får bära detta namn . Sen följer bland flickorna
"Anna" med åtta dop . Bland pojkarna blir åtta döpta till
antingen Anders eller Jöns. Lars , Chatarina , Kjersti och
Botilla blir fem barn vardera döpta till.
Tre förekomster har Elna , Bengt, Johannes , två har
Gustafva.
Kanske oväntat har bara ett enda döpts till Maria. Kan
det bero på religiösa spänningar? Även Boel , som förut varit så omtyckt , får bara ett enda dop .
1840-talets Brunnby-bor vill gärna sätta samman "Peter" med ett annat kortnamn. Sålunda blir under år 1849
sex barn döpta till Jöns Peter , fem får namnen Nils Peter ,
två Sven Peter och ett får namnen Lars Peter och ett Hans
Peter.
Vi lägger märke till en "främmande fågel" bland årets
dopnamn - Viveca . Ja , det är herrskapet på Krapperup
som valt detta namn .
Förflyttar vi oss så fram till 1890-talet, slår upp kyrkoboken för Mölleläge året 1899 och tittar på dopnamnen
finner vi , att namnfloran i Mölle blommat upp i alldeles
hög grad.
Vi räknar till-inte mindre än 182 olika dopnamn , som
bärs av de möllebor som lever och verkar på 1890-talet,
alltså för omkring hundra år sedan .
Av de många namnen är 97 flick medan pojkarna får nöja sig med 85.
Det har blivit sed att varje barn vid dopet får minst två
namn.
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Som det oftast är många barn i en familj, kan det bli ganska många namn att hålla reda på.
Det förekommer inte dubbel-namn, med bindestreck,
det är en senare uppfinning.
De som är kyrkobokförda på 1890-talet kan ha döpts redan i första hälften av 1800-talet.
Nya impulser har kommit uteifrån och färgat av sig på
namnförrådet.
Bland pojkarna ligger "Peter" på första plats. Vi räknar
till 42 förekomster av detta namn, som synes ha blivit
mycket populärt. År 1890 hade Mölle fiskeläge 380 invånare och om vi räknar med att knappt hälften av dem var
mankön, kommer vi fram till att var 4 1/2 pojke eller man
bar namnet Peter. Omräknat i procent innebär det att 23
procent av manfolket hette Peter. I en skolklass med 21
pojkar skulle fem heta Peter.
"Nils" kommer in som god tvåa, med 35 bärare. "Anders" har åkt ner till tredje plats - 26 möllebor lystrar till
detta namn. Det innebär att var sjunde pojke döpts till
Anders.
Sedan kommer Johan (med 19 förekomster), Gustaf
(14), Bernhard (10), Jöns (9) och Hans med åtta.
Vidare i raden: Johannes, Johan, Oskar och August har
vardera sju bärare.
Och så sexorna: Lars, Albert och Martin.
Och av manfolket i Mölle på 1890-talet har fem döpts till
något av följande namn: Sven, Christian, Axel och Emil.
Fyra möllepojkar lystrar till namnen Karl, Otto, Albin
eller Sigfrid.
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Och namnen Alfred, Erik, Edvin, Birger, Edvard,
Fredrik, Janne, Hugo, Konrad, Kornelius, Vilhelm är en
aning mindre populära i det att de bara bärs av tre man
vardera.
Bland flickorna ligger "Annorna" i täten. Vi finner att
28 flickebarn har döpts till Anna. Det innebär att var sjunde av kvinnosläktet i Mölle lystrar till "Anna".
Som god tvåa kommer "Johanna" in, vi räknar till 21
förekomster av detta namn, som är kvinnoformen av Johannes. Det har förkortats till Hanna, som fått 3 bärare
och fått franska kläder i formen Jeanne.
Sen följer i god ordning Kristina med tolv förekomster,
Mathilda med elva, Bothilda med tio, Elisabeth och Maria
med var nio och Anette - som närmast betyder "Lilla Anna" - med åtta.
Ingeborg, Göthilda, Kjersti bärs av sju kvinnliga möllebor.
Och så är det Katarina, Paulina, Augusta, Hilda, Karolina, Cecilia, Ida och Betty som har sex eller fem
förekomster.
Fyra mölleflickor bär namnen Alma, Charlotta, Emilia,
Hildegard, Petronella, Sofia eller Amalia.
Och tre har iklätts namnen Ebba, Ester, Hanna, Gerda
eller Julia.
Ska vi våga oss på en rak uppräkning av de övriga 65
flicknamnen som med en eller två bärare är i bruk i Mölle
nu på 1890-talet? Här följer de i alfabetisk ordning.
Adelaide, Agneta, Albertina, Alfrida, Alfa, Alfhild,
Andrea, Annie, Astrid,
Beata, Berta, Benedikta, Betsera, Blenda,
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Constance. På "D" finns det verkligen ingen men på
"E" en lång rad:
Edla, Edit, Elise, Elin, Ellen, Elna, Elsa, Elvira, Emma, och Eufrosine,
Gustava, Hedvig, Helena, Helga, Henrietta, Helny,
Hildur, Hilma, Ingar, Jenny, Josefina, Justine, Jensine,
Karin, Kornelia, Lizzie, Lovisa,
Magdalena, Magda, Margareta, Meli, Nanny, Natalia,
Nelly,
Olga, Olivia, Otiliana, Pernilla, Petrea,
Regina, Rosalie, Ruth, Selma, Sissa, Teodora, Thilda,
Troen,
Ulrika och Vendela.
Föräldrarna i Mölle har en viss benägenhet att välja
långa flerstaviga flicknamn.
Så kan vi undra var "Boel" tog vägen, detta namn som
legat till så bra förut.
Lovisa är den tyska formen av Louise. Adelaide är en
stad i Australien, men också ett namn inom vår kungliga
familj. Karolina är helt enkelt femininum av Carolus,
Karl.
För att så återgå till pojknamnen, så har följande 51 en
eller två förekomster:
Adolf, Alexius, Algot, Alrik, Anshelm, Anton, Arnold, Artur, Arvid, August,
Baltzar, Björn, Bror, Bengt,
Charles, David, Enoch, Ernst, Evald, Engelbreckt,
Ferdinand, Frans, Frank, Gottfrid, Georg,
Harry, Herman, Heribert, Henrik, Hilarius, Henning,
Hilding, Hjalmar,
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Isaac, Joel, Jonatan, Josef, Julius,
Leonard, Linus, Nathan, Olof,
Patrik, Per, Petri, Pierre, Piet,
Rudolf, Theodor, Tönnes och Valdemar.
Själva grundstommen i namnförrådet är ungefär som
förut, men det har kommit in många nya namn, man kan
säj att de röjer nya impulser uteifrån. Ja om man så vill kan
man säga, att dopnamnen i Mölle är ett fokus, en brännpunkt för de kulturströmningar som rör sig ute i världen.
En tydlig vind blåser från väster, från England, det
avläses lätt. Namn som Alfred, Harry, Henry, Edvard,
Betty, Lizzie, Annie, Jenny, Artur, även John, för att inte
säga Charles, utsäger tydligt att Mölle har ansiktet mot
väster.
Även namnet Oskar kommer från de Brittiska öarna,
det är hämtat ur Ossians sånger och det säges i vårt land
först ha burits av kung Oskar I. Selma är också hämtat från
Ossians sånger.
Det spåras fransk påverkan: Amelie, Anette, Julia,
Henrietta, Charlotte, Emilie, främst de som slutar på "e"
röjer franska impulser. Det franska Emile har blivit det
svenaka Emil, Pierre har klart franskt påbrå.
Ryskt inslag är Olga.
Och vi konstaterar att de fornnordiska och isländska romantiska strömningarna kanske inspirerade av Götiska
förbundet, har fångats upp av namngivarna i Mölle och
färgat av sig på namnförrådet. Hit kan vi räkna namn som
Alfhild, Jalmar, Hildur, Nanna, Astrid, kanske Göthilda.
Gerd och Gerda förekommer redan i Eddan.
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Andra urnordiska namn som kommit till heders är
Björn, Sven, Erik, Olof, Ingeborg och Gustaf, det senare
betyder ursprungligen "Götisk lans".
Strömmningar och impulser från Tyskland har också
gjort sig gällande - i något ökad grad - namn som Herman,
Agneta, Albert, Bernhard, Konrad, Otto, Bertil, Fredrik,
Ida för att inte säga Engelbreckt, har tyskt påbrå. Sigfrid
har fått fyra namndop på sig i Mölle, är de månne inspirerade av Wagners opera Sigfrid?
Latinländerna har också gett sitt bidrag: August och Augusta, liksom Alma pekar mot Rom. Tönnes smakar också
Rom, det anses vara en förenkling av Antonius, Eufrosine
var en av gracerna, namnet är alltså ett lån från Antiken.
August har getts åt sju pojkar i Mölle, har föräldrarna
månntro påverkats av den kände författaren?
Jenny Lind, som var så omåttligt populär vid mitten av
seklet, synes inte ha påverkat namnbildningen; bara en enda kvinna i Mölle har hedrats med hennes namn.
Men kristendomen och bibeln bibehåller liksom förut
sitt starka grepp om namngivningen. Dock har greppet
mattats något. Vi räknar till 60 klart kristligt inspirerade
dopnamn i Mölle vid slutet av 1800-talet - av de 182 som
var i bruk. Det gör 1/3.
Flera av de bibliska namnen har styckat av sig. Elisabeth
exempelvis. Hon var mor till Johannes Döparen, själv har
hon fått nio dop på sig och utökat dem med Elise, Elsa och
Betty.
Helena, modern till kejsar Konstantin, har avsatt flera
kortnamn som Elin, Ellen, Elna.
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. Men man undrar obetingat varför Bengt, Per och Boel
förlorat så allvarligt i namngivarnas bevågenhet. De var
förut mycket populära.
Vidare bland de kristliga namnen - Alexius var en helig
eremit i Grekland, död 417. Axel anses däremot vara en
smekform av Absalon, prelat i Lund.
Bernhard, klosterbyggare, har fått ge sitt namn åt tio
manliga möllebor, vartill kommer tre Bernhardinor.
"Maria", som knappt varit med förut, har gjort en rask
uppryckning; man räknar nio Marior i 1890-talets Mölle.
Däremot spanar vi förgäves efter någon Eva. Skulle hon
månntro i grund ha förstört sitt rykte i och med syndafallet?

Bärgarlagen i Kullen
något om deras organisation och arbetssätt
Den ursprungliga germanska strandrätten var synnerligen hård mot dem som led skeppsbrott. I sin yttersta form
gav den kustborna rätt att tillägna sig strandade fartyg och
göra de skeppsbrutna till trälar. De skeppsbrutna var
främlingar och därmed rättslösa.
Mot denna barbariska sed, som frestade kustborna att
göra vilseledande fyrar och att dräpa eller på annat sätt undanskaffa besättnigsmän, gjorde sig tidigt en reaktion gällande, både inom världslig och kyrklig lagstiftning.
De svenska landskapslagarna tog avstånd från den ursprungliga grymma strandrätten, fast vissa medeltidsurkunder tyder på att den äldre rättsåskådningen var levande
och praktiserades.
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Vi erinrar oss den gamla ramsan eller bönen som de fattiga bjäreborna bad:
Gode Gud, hör vår bön
släck ut fyrn på Väderön!
Ett studium av den gamla Skånelagen säger oss, att det
ganska tidigt gavs lagligt skydd åt de sjöfarande, som råkat
ut för en strandning. Vi läser där:
"Lider någon skeppsbrott skall ej hans varor och fartyg
anses för vrak så länge han eller hans män, samt dem han
för böner och penningar kan skaffa själv, kunna hjälpa sig.
Men då han ej själv kan hjälpa sig längre, så tager Konungens ämbetsman vraket.
Kommer något vräkande till stranden och ingen människa är därmed följaktig, då skall den som finner det, lysa
det upp. Kommer någon och känner det som sitt, löse det
efter lag. Känner ingen det, skall Kungens ombudsman
gömma det dag och år".
"Lysa det upp" betyder att kungöra det från predikstol
eller genom annan myndighet.
Man tror att Skånelagen först upptecknades på 1100talet, kanske 1163.
Detta var under den danska tiden. Vi har klara belägg
för att den danska kungamakten kämpade en hård kamp
över hela sitt rike rikt på farleder, kuster och öar, för att
skydda de skeppsbrutna, deras liv och varor och skepp. En
genomgång av Danske Kongens Cancellis Brevböger för
åren 1550 och framöver röjer många exempel på denna
kungens aktivitet. Några exempel:
I sina förläningsbrev till sina länsmän runtom i riket lägger Kongen in en paragraf som han betonar särskilt: Kongen förbehåller sig rätten till alla vrak.
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År 1552 5/3: En man, Niels Michelsen, har dömts fredlös
därför att han lagt under sig ett vrak. Han benådas emellertid av Kongen och får rätt att bo i landet.
1553 11/3: Lasten från ett skepp som strandat vid Läsö
driver iland vid Hallands och Sj ällands kuster. Kongen bestämmer att allt som hittas ska återställas till skepparen
mot "temmelig" bärgarlön.
År 1559-60 blir det en konflikt med invånarna i en plats
som heter Auskier eller Anskier. Ebbe Ulfelt får order att
undersöka och sedan redogöra för en strandningsolycka,
där dess inbyggare delat bärgat gods mellan sig och låtit
sjömän drunkna. Vid ett annat tillfälle där har bärgarna
fordrat 2/3 av godsets värde i bärgarlön. Kongen bestämmer att lönen ska vara som i gamle Kongens tid.
1560 12/5: Ett vinlastat fartyg har strandat vid Läsö. Bärgarna vill ha 1/3 av värdet, dessutom har bärgarna öppnat
vintunnor och druckit av innehållet. Kongen anser, att det
strider mot all billighet och bestämmer att bönderna mot
rimlig bärgarlön ska hjälpa fattiga sjöfarare.
1560 27/12: Ett Danzigerskepp har strandat vid Viken.
En del av godset har tagits i land och sänts till Köpenhamn.
Men Kongen bestämmer att skepparn mot rimlig bärgarlön ska kunna lösa ut sitt gods.
1562 31/3: Ett fartyg från Liibeck strandar vid Falsterbo.
Besättningen kan själv bärga sin last men nekas detta av
befolkningen förrän det betalats 1/4 av värdet i bärgarlön.
Strandfogden får sträng order att undersöka saken.
1562 7/8: I ett allmänt brev till strandfogdarna uppmanas
de tillse att ingen utan order befattar sig med strandat
gods. bryter någon mot detta och stjäl skall den skyldige
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straffas "over hans Hals". 1564 11/4: Ett av Kongens
skepp som är lastat med Fetalje (proviant) har sjunkit i
Kattegat och delar av lasten har drivit iland vid Kullen.
Länsmannen får order att spåra upp det ilanddrivna och
sända det till Köpenhamn.
1589 25/9: Ett engelskt skepp strandar vid Anholt. I lasten finns bl.a. vax, och detta driver iland på olika ställen
som å Ven, där Tyge Brahe lägger beslag på det. Kongen
befaller att Brahe ska betala vaxet åt engelsmännen.
1590 14/1: Ett fartyg lastat med vete strandar vid Kullen.
En del av lasten bärgas iland i gott stånd och Kongen ger
sin befallningsman Steen Brahe order att köpa åtta läster,
motsvarande 24 tunnor, för Kongl. hovets räkning.
1596 24/12: En episod från Sandhammaren. Ett Liibskt
fartyg har strandat där. Alla utom tre av besättningsmännen drunknar. Så händer det beklagliga att kustbor plundrar de döda, bryter upp kistor och skrin och bortför varor.
Länsmannen får order att inte se genom fingrarna när han
ska uppspåra och straffa de skyldiga.
Liknande händer vid Anholt vid samma tid. Man har där
tagit otillbörliga bärgarlöner - 1/3, 1/4, 1/5 av det bärgade
godsets värde och dessutom brutit upp kistor och lås. De
skyldiga ska fängslas och ställas inför Viborgs landsting.
1593 22/9: En grupp män hade plundrat ett holländskt
skepp, som strandat på Kongens strömmar. De hade kastat besättningsmän överbord. De grips och Helsingörs råd
dömer dem att halshuggas och att deras huvuden sätts upp
på stejler. (I vår tid stolpar som man hänger upp fiskenäten
på).
1605 6/9: Ett skepp från Stettin har strandat vid Kullen
på Claus Podebusks ägor (Krapperup). Skepparn anser sig
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själv med hjälp av sitt folk kunna bärga last och fartyg,
men Podebusk låter sitt folk ta iland last och därigenom
tvinga fram bärgarlön. Hans folk gör även skada på fartyget. Kongen blir underrättad om detta och beordrar i skarp
ton Podebusk till Köpenhamn för att redogöra för vad som
förekommit.
1608 30/7: Två kumpaner, Oluf Nielsen och Mats Lauridsen, har understått sig att plundra ett vrak i Säbygaards
len. Nu får av Kongen alla fogdar och ämbetsmän sträng
order att söka rätt på dem och se till att de får sitt straff.
1609 29/8: Två av kronans bönder, Niels Christensen
och Christen Jensen har förtigit och dolt ett vrak, som de
funnit vid stranden. Tinget i Böugling dömer dem "fra deres Hals".
1624 21/4: Order till Olaus Daa i Vestervigs len: Några
bönder i Agger har stulit och underslaaet sig ett vrak, som
hade strandat. De dömes från livet. Deras förmögenhet
ska det avtingas med. Strandfogden, som varit inblandad,
ska strax gripas och sändas till Bremerholm,fängelset, och
där slås i järn.
Så blir Skåne och därmed våra trakter svenska och i följd
därav skrives det svenska lagar för befolkningen.
I Carl XI:s sjölag som utfärdas år 1667, regleras förhållandet mellan skeppsbrutna och kustbor klart. De senare
ådömes hårda straff om de tillägnar sig bärgat gods, men i
gengäld tillerkännes de laglig rätt till bärgarlön. I lagens
sjöskadebalks tredje kapitel heter det:
"Bärgar någon främmande gods ur skeppsbrott eller sjönöd, är det värt utan all omkostnad sextio Daler och därunder, då gånge hälften av till bärgarlön.
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Är det däröver och till 240 Daler värt, gånge då dess fjärdedel; är det högre gällande än 240 Daler give ändå ej mer
än 60 Daler i lön, utan så är att därå mera möda, arbete och
fara kan vara använt, vilket rätten, där bärgaren bor åtskilja skall, såframt han med ägaren eller den i ägarens ställe
står, ej själv därom sämjas kan."
I fortsättningen tillerkännes den som bärgat, rätt att hålla godset hos sig till dess lönen blivit utbetald. Och i samma
lag förbjudes man vid straff till livet och kroppen att ta,
dölja eller avyttra strandgods. Det skall inom en dag meddelas till myndigheterna. Att göra upp falska fyrar är också
förenat med livets förlust efter 1667 års sjölag.
Vi går vidare i den svenska lagstiftningen evad den rör
skeppsbrutna och bärgare. De som utformar 1734 års
strafflag är synnerligen hårda mot dem som bär hand på
skeppsbrutna. Denna lag är ett nytt, stort steg i strävandena att skydda dem som lidit skeppsbrott. I dess "Missgieringsbalks" XXI:a kapitel står:
"Gör man våld å dem som skeppsbrott lidit och dödar
någon, varde rådbråkad och sedan lagd på stegel och hjul,
have ock förverkat sitt lösa gods. Sårar man dem och illa
hanterar, miste livet och av hans lösören tage halft kungen
och halft målsäganden".
Att döda skeppsbrutna är det enda brott enligt 1734 års
lag, som utom livets förlust - detta straff utmäts ganska frikostigt - är förenat med rådbråkning och utläggande på
stegel och hjul. Inte ens landsförrädare ådrar sig denna
strafform. Rådbråkning är en ohygglig strafform, som innebär, att den dömdes kropp styckas i bitar som lägges ut
till beskådande androm till varnagel och för att sedan kunna hackas sönder av himlens fåglar.
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Sjölagen av år 1667 synes inte ha helt fyllt sitt ändamål.
Efter hundra år, närmare bestämt den 28 nov. 1766, kompletteras den med en förordning, som mera bestämt reglerar kustbomas skyldigheter och rättigheter vid skeppsbrott. Den rent av dömer straff ifall kustbon inte är rask
nog att lämna skeppsbrutna hjälp. Vi läser:
"Det skall den, som varder övertygad därom, att han
förmärkt sjöskada vara å färde och det hos närmaste kronobetjänt, byemän eller tullkammare icke genast angivit,
vara till tjugo daler silvermynts böter förfallen".
Följer man lagens anvisning utlovas man i gengäld rätt
till skälig ersättning. Tjugo Daler silvermynt var en enorm
summa vid denna tid.
Efter ytterligare sjuttio år var lagavsnittet om bärgarlön
på nytt moget för översyn. Tydligen har värdet på fartyg
och laster sedan 1667 stigit så att de 60 Daler, som sattes
som övre gräns för bärgarlön, blivit alltför obetydliga, närmast en struntsumma.
En kungl. förordning utfärdas den 21 mars 1835 och där
finner vi följande passus:
"Vi har funnit för gott ändra sista mom. i III:e kap. av
Sjöskadebalken och stadga: att då tvist uppstår om bärgarlön för gods vars värde överstiger 240 Daler, domaren bör
taga i beaktande ej mindre godset värde, utan även den
möda och omtanke, som den bärgande använt, samt den
fara därmed varit förbunden och i mån av allt detta vedergällningen bestämma ...
Carl Johan
Och som slutsten i denna inledning med lagstiftarnas syn
på bärgningsförfarandet kan antecknas, att 1891 års sjölag
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i sin § 226 säger, att bärgarlönen i allmänhet inte bör sättas
högre än 1/3 av godsets värde, sedan omkostnaderna dragits ifrån.
Det fanns alltså pengar att hämta här, lagliga pengar.
Kustbefolkningen hade laglig rätt till dem. Kusten välsignades med pengar, ja, man hade chans att skära guld. Bärgandet gav fiskarbefolkningen i händerna ett utmärkt medel i kampen att överleva.
Frågan uppstod hur dessa pengar och möjligheter skulle
fördelas. För att klara denna detalj - när det gällde Kullabygden - uppstod det fasta organisationer längs efter kusterna. Man bildade bärgarlag. Det är oss obekant om dessa
inspirerats uppeifrån eller om de av sig själv vuxit fram och
av omständigheterna utformats. I Kullabygden kom de att
bli mycket fasta och de kom att få två uppgifter: utom att
bärga vrak och last, att bygga och underhålla byns ham·n.
Båda benämningarna "Bärgarlaget" eller "Delegarna i
hamnen" används om varandra. Listan på medlemmarna
användes som en officiell röstlängd på bystämmorna.
Vi ska först ta en titt på kartan över Kullabygden. Som
på ett pärlband ligger fiskelägena där utefter kusten.
Längst bort i öster börjar de med Rekekroken, fortsätter
med Svanshall, Skäret, Arild, Mölle, Lerhamn, Nyhamn,
Höganäs, Lerberget och Viken. Varje by hade sin hamn
och denna var hjärtpunkten i samhället.
I de åtta sistnämnda fiskelägena var författaren veterligt
organiserat fasta bärgarlag. I Lerberget fanns bärgarlaget
kvar ännu på 1950-talet. I Nyhamn låter medlemmarna så
sent som den 28 jan. 1918 trycka sina stadgar i Höganäs
Accidenstryckeri. De är mycket utförliga och undertecknade av 46 byamän - praktiskt taget alla män i Nyhamn.
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I ortstidningarna kan vi under 1800-talet och långt fram
på 1900-talet läsa notiser om Höganäs bärgarlag, om dess
årsmöten, dess beslut, antal lotter och avklarade bärgningar. Vid årsmötet 1901 räknade man 90 medlemmar, man
hade under det gångna året utfört två bärgningar. I maj
1920 beslutar man sälja sina segeldrivna bärgningsbåtar,
den ena 22 den andra 25 fot lång. Antagligen trängde motorerna på.
I Mölle blev bärgandet efter municipalens införande
1907 en municipal angelägenhet. I municipalens protokollböcker återfinns vid flera tillfällen anteckningar och beslut
som rör bärgarlaget.
Från Lerberget har vi erfarit några uppgifter om inväljandet i bärgarlaget. 20 kronor kostade det. Var den nye
medlemmen nyinflyttad kostade det 40 kronor, men om
han gift sig med en Lerbergetsflicka kom han in för halvt
pris, 20 kronor.
Noggranna reglementen utformades för Kullabygdens
bärgarlag. Det äldsta vi lyckats spåra upp är från Skäret.
Vid ett besök hos hamnstyrelsens ordf, Sigfrid Svensson
där, en sommardag 1946 fick vi ta del av ett nött papper,
som visade sig vara ett protokoll från år 1882. Vi läste:
Protokoll hållet vid sammanträde
med delägarna i båthamnen vid
Skäret den 21 januari 1882.
Delägarna som med undantag av P Hansson, J Jönsson,
M Ohlsson, M Lundgren, A Persson d ä mangrant infunnit
sig, hade sammankallats för att, sedan vid sammanträde i
Arildsläge den 13 sistlidne januari med såväl Arildsläges
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byemän som delägarna i båthamnen vid Skäret den överenskommelsen träffats, att de senare vid förekommande
strandningar till gemensam fördelning erhålla 22 1/2 procent av den för hela bärgarlaget betingade bärgningslönen,
besluta angående grunderna och sättet för densamma fördelning samt avgöra andra i samband därmed stående frågor.
§1

Beslöts, att vid det sammanträde, som enligt antagen
hamnordning årligen äger rum vid nyåret, välja Förman,
som har att såvitt möjligt är, jämte Förmannen i Arildsläge
vara närvarande, då bärgningskontrakt uppgöres, och såväl då som vid andra tillfällen bevaka delägarnas intressen,
och vilka även skall upprätta förteckning över de vid
strandning närvarande eller med ett ord fungera som Förman under den tid för vilken han är vald, nämligen ett år.
Likaledes väljes att tjänstgöra ett år en s.k. Ordningsman,
vilken är skyldig tillse, att inga obehöriga personer få vid
strandningstillfället närvara, leda arbetet, hålla ordning
med vakternas uppbudning och utgörande, vid förekommen lossning hålla noggrann förteckning över vad sålunda
ilandkommer, tillse, att ingenting av gods eller skeppsinventarier förstörs eller på annat sätt bortkommer och ställa
sig därunder efter den utsedde Förmannens föreskrifter.
Fömannen såväl som ordningsmännen äro själva fritagna från vakrgöring i tur med övriga bärgare men böra ständigt eller turvis vara tillstädes, där arbete utföres. För vardera Förmannen och Ordningsmannen utses suppleant.
§2

Så snart inträffad strandning förmärkes, skall delägare
vara pliktig därpå göra Förman uppmärksam samt därefter

131

ofördröjligen begiva sig till strandningsstället och efter vederbörande Förmans eller Ordningsmans anvisningar i
bärgningsarbetet deltaga. Skulle någon av sjukdom eller
tillfällig bortresa vara därtill förhindrad, äger denne eller
hans anhöriga annan arbetsför man i stället sätta.
§3

Den som sålunda fullgjort föreskrifterna i § 2 erhåller
vid skeende delning av bärgningsförtjänsten s.k. hel lott.
§4

Den som är stadd på sjöresa och på grund härav ej kan i
bärgningsarbetet deltaga varder ej berättigad att annan
person för sig ställa och får endast halv lott.
§5

Skulle vid bärgningsarbetet erfordras en större arbetsstyrka än den, med de tillstädesvarande delägarna tillgängliga, äger Förmannen på bekostnad av samtliga de bortavarande delägarna, därtill lega, och erhålla då även dessa
senare för varje sålunda legd person hel lott.
§6

Med avseende på den i § 2 omförmälda arbetsskyldigheten bestämmes: att varje tillstädesvarande delägare är
skyldig att arbeta i två dagar och två nätter om så mycket
arbete påfordras, utan annan betalning än § 3 angiver. Är
bärgningsarbetet efter denna tids förlopp ej avslutat, äger
varje person uppbära ersättning av det för samtliga delägare gemensamma bärgningsbeloppet med tre kronor för
varje överskjutande dag och tre kronor för varje natt, då
arbete verkställs.
§7

Skärets hamn tilldelas hel lott.
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§8

Änka efter avliden delägare åtnjuter en fjärdedels lott,
utan någon arbets- eller annan betalningsskyldighet.
§9

Båtar, som användes vid lossning, böra tilldelas lott efter deras storlek, de större hel lott och mindre i proportion
därtill ner till fjärdedelslott. Mindre båtar som endast användes att gå ombord med, men som äro oanvändbara för
lossning, erhålla skälig ersättning, som bestämmes av bärgarlaget. Icke må någon av platsens båtar vägras användning vid strandning.
§ 10
Till Förman att tjänstgöra till nästa års sammanträde
valdes Sjökapten N P Jönsson i Stubbarp och till hans
suppleant Hemmansägare Herman Lundgren i byn. Till
Ordningsman för samma tid valdes Kapten P Roman och
till suppleant för honom Kapten A Andersson vid Skäret.
Att underteckna dagens protokoll utsågs Kapten N P
Jönsson, i Stubbarp samt P Andersson, Johs Strömberg
och J P Andersson i Fjällastorp.
Vidare förekom icke
som ovan
J P Andersson
P Andersson
Johs Strömberg
NP Jönsson
Aktstycket talar för sig själv. Det innehåller god protokollsvenska. Det framgår tydligt att Arild och Skäret samarbetar vid bärgningar. Vidare, att bärgarlaget även bedriver "socialvård" - änkor får utan arbetsskyldighet del av
bärgningspengarna. Hamnen gynnas också. Bybor som råkar vara till sjöss får trots sin frånvaro sin del av bärgar133

guldet. Vi noterar att "Förman" och "Ordningsman" skrives med stor bokstav. De har stora befogenheter.
Vi kan gå vidare till nästa bärgarlagsreglemente. Det
gäller Mölle. Det är daterat år 1911 och det återfinns i protokollboken för Mölle municipalsamhälle. Lyder som följer:
Protokoll fördt vid ordinarie
municipalstämma med Mölle municipalsamhälle å Hotell Corfitzon i Mölle
den 27 mars 1911.
Med upphäfvandet af det gamla bergarreglementet blef
ett nytt sådant antaget så lydande:
§

1

Bergarlönen fördelas sålunda, att hvarje inom samhället
mantalsskrifven mansperson, som deltager i bergningsarbetet och betalar municipalskatt eller betaldt till Mölle
hamn före municipalen, erhåller full lott.
§2

De manspersoner, som äro inom samhället mantalsskrifvna och betala municipalskatt eller betalat till hamnen
före municipalen men äro af giltig anledning förhindrade
att deltaga i bergningsarbetet, erhålla half lott.
§3

Alla enkor och ogifta kvinnor inom samhället mantalsskrifvna som betala municipalskatt eller förut antingen
sjelfva eller deras män betaldt till hamnen före municipalen, erhålla enfjerdedels lott.
§4

Yngling, som fyllat sjutton och arbetar med vid strandningstillfället, erhåller enfjerdedels lott.
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§5
Till förmän blefvo utsedda Ola Nilsson i Bökebolet och
Kapten Oskar Pyk i Mölle och till deras suppleanter valdes
Kapten Jöns P Andersson i Mölle och Kapten Lars Petter
Andersson i Bökebolet.
§6

Förman erhåller 11/4 lott, suppleant, som tjenstgör för
förman, erhåller ersättning af denne enligt överenskommelse dem sjelfva emellan.
§7

Innan delning sker af de influtna bergarpengarna, skall
den lista, hvarefter delning tänkt verkställas, först föreläggas på municipalstämma, för att af den granskas och godkännas.
§8

Till att underskrifva detta bergarreglemente valdes förmännen Kaptenerna Ola Nilsson och Oskar Pyk.
§9

Båtarna, som användes vid strandningen, skola hafva
skälig ersättning.
Ola Nilsson
OskarPyk
Det framgår av texten att det förut funnits ett äldre bärgarreglemente, innan detta kortfattade utskrevs. Vi lägger
märke till likheten med Skärets. Mölle bärgarreglemente
av år 1911 kom till användning åtm en gång, vid S/S Frisias
strandning vid Djupadal. Bärgningen av Frisia har satt följande spår i den municipala protokollboken:
Protokoll fört vid extra municipalstämma
i Gylleröds mellanskola fredagen den
3 mars 1916.
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§2
Angående delningen af bergarelagets tillkommande andel efter bergningen af ångaren Frisia upplästes det af den
27 mars 1911 antagna bergningsreglementet och efter en
längre diskussion beslöt stämman att de i § 2 uti ofvannämnda reglemente införda orden "Äro af giltig anledning
förhindrade att deltaga i bergningsarbetet" skall anses betyda - genom sjukdom, ålderdomssvaghet, eller varit bortrest första dagen men har infunnit sig dagen därpå till arbete.
§3

En af bergareförmännen uppläst arbetslista granskades
och beslöts att delningen skulle ske efter nämnda lista.
54
Beslutades att delningen inte fick verkställas förrän 30
dagar efter detta protokolls uppläsning i Brunnby kyrka.
§5
Till att uppbära och utkvittera bergarelönen valdes:
Kapten August Pyk och Kapten Berhard Nilsson och skall
detta verkställas fortast möjligt och skola penningarna
omedelbart insättas i bankaktie bolaget Kullens filial i Mölle på upp- och afskrivning.
§6
Till att verkställa utdelningen valdes Mästerlotsen N P
Bohlin, Handl. Anshelm Andersson, Kaptenerna August
Pyk och Hans Hansson, Skomakare F Fredriksson, Källarmästare Martin Jansson, Kaptenerna Bernhard Nilsson
och Anders Nilsson Rifve.

136

§7

Beslöts att vid nästkommande municipalstämma uppsäga nu rådande bergningslista.
Mölle den 3 mars 1916
Nils Andersson
ordförande
Justerat:

K Blomkvist

Nils Olsson

Det framgår med all tydlighet att delning av bärgarlön är
en stor och viktig sak i fiskeläget. Många män är engagerade vid fördelningen. Antagligen har det varit en väl besökt
och livlig stämma. Som framgår är även pastorsämbetet i
Brunnby inblandat. Mellan raderna utläser man att medlemmar i bärgarlaget av olika anledningar uteblivit från arbetet men likväl var berättigade till sin lott. I reglementet
avslöjas inget intresse för hamnen, men i ett protokoll från
nämnden 8/2 1911, kommer det till synes. Det står:
"Ett förslag till delning av bergarlönen inlämnat av
Peter Nilsson, A A Knafve, Hans Hansson och N J Elfverson godkändes av nämnden dock med den ändringen att i
stället för i detsamma stipulerade 20 % till Mölle hamn
skulle beräknas 10 % till samma ändamål.
Johan Elfverson
ordförande
Stadgarna för Nyhamns bergarelag skrivna under första
världskriget och tryckta den 28 januari 1918 är mycket utförliga. De innehåller 20 paragrafer och är underskrivna av
46 byamän.
Inledningen lyder: Vi undertecknade, som ingått
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kontrakt med Em Svitzers Bjergnings Enterprice i Köpenhamn under benämningen Nyhamns och Nyhamnsläges
Bergarelag om att biträda nämnda Bolag vid förekommande strandningar på härvarande kustområde, förpligta oss
att hvar för sig vid dessa tillfällen och vid fördelningen af
derför erhållen ersättning noggrannt iaktaga och följa nedanstående bestämmelser om hvars innehåll vi före undertecknandet tagit del.
Paragraf ett lyder:
För att blifva och var.a delaktig i detta arbets- och Bergarlag erfordras att vara sjökunnig och bosatt i Nyhamnsläge ...
I fortsättningen bestämms att Förmannen bör vara duglig sjöman och väljes på ett år i taget. Medlems söner som
idka sjötjenst kan inskrifvas för full delaktighet vid fyllda
20 år. Vid förekommande strandningshändelse skola alla
till Bergarelaget hörande, hemmavarande män ofördröjligen inställa sig för att deltaga i arbetet. Förmannen äger
rätt att tillåta bortovaro för kortare tid. Han kan kalla laget
till extra stämma när det gäller strandningsärenden. Samtidigt förbjuds enskilda medlemmar vid risk att uteslutas att
på egen hand göra affär om köp av strandat fartyg eller
last. Medlem som tredskas kan mista 1/2 lott vid nästkommande strandning. Ja, medlemmarna åläggs mycket sträng
disciplin vilket framgår av §5 16 och 17.
§ 16
Förmannens befallningar under bergningsarbetet skola
af medlemmarna ovillkorligen åtlydas; särskilt bör han tillse,
att god ordning och reda uppehålles, att de äldre medlemmarna få stanna kvar i båtarna för att hafva tillsyn över dem,
om så behöfs, och det yngre folket till det egentliga arbetet.
138

§ 17
Skulle under pågående bergningsarbete medlem vägra
åtlyda förmannens tillsägelser eller med okvädningsord
och hotelser bemöta honom eller eljest otillbörligt uppföra
sig, så skall densamme för hvarje sådan bevisligen skedd
förseelse böta 1/4 lott, som innehålles och tillfalla dessa böter Nyhamns brokassa. Upprepas förseelsen varder den
tredskande från Bergarelaget skild.
Det tillkommer förmannen å sin sida att på ett humant
sätt bemöta medlemmarna i Bergarelaget. Skulle han
missbruka sitt förmanskap därhän, att han medelst utfarande i okvädningsord och hotelser förolämpar den ene eller andre af medlemmarna, åläggs honom liknande böter
härför, som förut i denna § är stadgat för medlemmar.
Kommer så § 18, själva tyngdpunkten i reglementet,
reglerna för utdelningen av intjänad bärgarlön, russinen i
kakan. Vi tar § 18 ordagrannt:
§ 18
Vid de tillfällen då ersättning erhålles för skedd berg.:
ning af fartyg eller laster, skola dessa medel fördelas på följande sätt:
a. Af hela beloppet afdrages alla utgifter, som skola påföras Bergarelaget såsom vakter, resekostnader mm.
b. Den som i tur af förmannen beordrats göra vakt vid
strandningstillfället erhåller för dag 3 kronor och för natt 3
kronor och den som i tur beordrats medfölja det bergade
fartyget till närmaste hamn erhåller för hvarje dygn 6 kronor jemte kostnadsersättning för hemfärden, om den omedelbart sker.
c. Återstoden fördelas i lotter, sålunda: att hvarje till
Bergarelaget hörande, inskrifven och hemmavarande
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medlem, som oafbrutet och utan anmärkning hela tiden
deltagit i arbetet, erhåller EN LOTT.
d. Den medlem, som under pågående bergningsarbete
hemkommer och efter hemkomsten inträder i arbetet och
fortsätter detsamma till bergningens slut, erhåller så stor
andelslott, som motsvarar den tid han deltagit i arbetet,
hvilket alltid räknas från det anmälan till förmannen om
hemkomsten blifvit gjord.
e. Hemmavarande inskrifven sjuk medlem erhåller EN
LOTT.
f. Om inskrifven medlem vid strandningstillfälle är
borta, erhåller han HALF LOTT under ett års tid, räknadt
från sista gången han var i hemmet, och FJERDEDELS
LOTT under ytterligare ett år; är medlem borta mera än
TVÅ år i följd erhålles ingen lott.
g. Enka efter inskrifven medlem erhåller FJERDEDELS LOTT.
h. Inskrifven medlems söner, som deltaga i hela bergningsarbetet erhålla, om de uppnått 15 år FJERDEDELS
LOTT, 18 år HALF LOTT, 19 år TREFJERDEDELS
LOTT, men ej längre än till fyllda 20 år, hvarvid denna rätt
upphör, såvida de ej på föreskrifvet sätt ingå som medlemmar i Bergarelaget.
i. Båt, som enligt § 12 är ställd till Bergarelagets disposition och använd vid bergningen, erhåller HEL eller DEL
AF LOTT i mån af båtens storlek.
j. Brokassan erhåller vid hvarje delning EN LOTT.
k. Om hel lott enligt föregående delningsgrunder icke
uppgår till TIO KRONOR, delas hela summan af de i arbetet deltagande.
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§ 19
Bortavarande medlemmar i Gamla Bergarelaget ega att
vid första lägliga tillfälle inskrifvas i Nya Bergarelaget.
§ 20
Dessa stadgar hafva vi på allmänt sammanträde antagit
för att nu och framgent gälla; ändringar i dessa stadgar få
endast göras på ordinarie sammanträde i januari, och varder detta med våra egenhändiga namnteckningar bekräftat.

Så följer namnen på medlemmarna i Nyhamns Bergarelag:
N A Mauritzon, J P Andersson, B E Andersson, J P
Jönsson, JA Jönsson, J Pettersson, JA Thinsen, S Tambo,
B Svensson, Chr Pettersson, Gustaf Persson, A Lundh,
Sven Jönsson, Nils Joh Svensson, Anders Svensson, Svante Svensson, Nils Olsson, John Olsson, JA Alvborg, NP
Pettersson, H P Nilsson, Aug Jönsson, Harry Jönsson, NP
Cronberg, Per Cronberg, Charles N Pettersson, Herman
Jansson, Alv Knafve, A Fältström, A P Larsson, Anders
Svensson, Nils Andersson, AP Lundh, J V Jönsson, Charles W Cronberg, Gottfrid Cronberg, Filip Cronberg, H
Cronberg, AS Andersson Ludvig Nilsson, Sven P Andersson, G Jönsson, N J Jönsson, NP Kristiansson, John Filip
Jönsson, Johan Jönsson= 46 namn.
Vi finner att Nyhamns bärgarlag är en mycket fast och
stadig sammanslutning. Vid denna tidpunkt har man moderniserat och klarat ut reglerna. Medlemmarnas söner
ges rätt att arbeta med. Och det ges guld även åt medlemmar som är ute på sjöresa. Man lägger märke till likheten
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med Skärets och Mölles regler för sina bärgarlag. Skärets
skrevs ut 46 år tidigare. Änkor efter inskrivna medlemmar, i realiteten alla änkor i byn, får sin del. Men det är inte tillräckligt att vara bosatt i Nyhamn för att komma in i
samhörigheten, man måste också vara sjökunnig. Detta
kan tas som en möjlighet att utestänga nyinflyttade, landkrabbor, hantverkare etc ...
Ytterligare några allmänna regler om bärgarlagen. Varje bärgarlag hade sin räjong. Arilds-Skärets bortre gräns
gick vid Bökebäcksnäset och sträckte sig fram förbi de båda byarna till Ladudörren.
Ladudörren är en portliknande urgröpning i bergväggen
11/2 km öster om Djupadal. Här tog Mölle bärgarelag vid
och dess makt sträckte sig över hela bergudden förbi Kullens fyr fram till Möllehällan, en stor sten som ligger ett
stycke ut i vattnet vid Vattenmöllan. Och här tog Lerhamns-Nyhamns bärgarlag vid och hade sitt arbetsområde
fram till en ör vid Strandbaden, där Höganäs-Lerberget
tog vid och behärskade stranden fram till Svinebäck, där
Vikenboma övertog kommandot.
Möllebornas område var nog det svåraste. Brottsjöar
och strömmar kring Kullaberget var inte att leka med.
Dessutom är det bråddjupt kloss intill berget.
Höganäs-Lerbergets män kanske hade det "fetaste" området. Svinabodema var ett farligt ochödesdigertgrund.
Det kunde bli konflikter när ett fartyg strandade i närheten av gränsmärkena. Sålunda blev det dragkamp mellan
Nyhamns och Höganäs bärgarlag när den danska ångskonerten Danmark den 14 dec. 1917 strandade vid Strandbaden. Man är oense om gräns och strandplats. Fartyget,
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som kom från Grönland, hade värdefull last, bl.a. grafit.
Nyhamn vinner emellertid dragkampen och får godbiten.
Enligt traditionen skulle det ha förekommit stridigheter
mellan möllebor och lerhamnare vid strandningar utanför
Vattenmöllan. När och hur dessa gränsmärken utstakats
är oss icke bekant, det måste ha skett mycket tidigt; ingen
av våra sagesmän minns det.
Det kanske inte får sägas, men våra bygders gynnsamma
läge gynnades i ännu högre grad genom alla de strandningsolyckor som ägde rum; genom dem tillfördes vår
bygd ett övermått av vitt skilda nyttiga varor, varor som
man kanske inte hade kommit i åtnjutande av, några exempel:
Vid vrakauktionen i Höganäs den 13 nov. 1832 efter galeasen Snabb säljes ovanliga varor, humle, corinter, knoppor för läderberedning, pomerans, gulåcker, 200 kannor
sjöskadat vin.
På samma plats den 28 dec. 1836 säljs efter slupen Försökets strandning 9.000 st tomma porterbuteljer, 14 kistor
fönsterglas, 280 ansjovisglas.
Vid vrakauktionen i Domsten den 22 nov. 1841 utbjuds
40 tunnor oxkött, 50 st större och mindre ostar, 15 fjerdingar smör.
I Farhult säljs ilandbärgat gods från briggen Borens den
2 aug. 1842, däribland 300 st engelska slipstenar.
Vid ett par vrakauktioner vid Torekov i dec. 1848 efter
briggen Favorite säljs 1.400 lådor socker, 10.000 skålpund
renat vinsten, 3 balar digitalis, 4 säckar sjölöksrot.
Och i Viken den 7 jan. 1851 har man en stor vrakauktion. Inte mindre än 200.000 skålpund vattenskadat Javasocker, 200 kannor Batavia-arrac, vidare cognac, rom,
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sädesbrännvin, cikoria säljs, slutligen det splittrade vraket.
Louise kom från Ostindien och ämnade sig till Köpenhamn
med sin fina last men mötte sitt grymma öde på de lömska Svinaboderna.
Viken var också den 24 okt. 1850 platsen för en annan liknande vrakauktion, koffen Jantina från vilken det säljs 80.000
skålpund ilandbärgat, skadat Java-kaffe.
På Höganäs gästgivargård säljer man den 17 nov. 1843
20.000 skålpund ilandbärgat råsocker.
Vid vrakauktionen i Torekov den 16 jan. 1872 efter ångaren Seine säljs inte mindre än 188.000 skålpund toppsocker.
I Mölle den 16 mars 1860 säljs efter holländska koffen Neptunus en rätt värdefull last. Där utropas 123 fat sirup vägande
189.000 skålpund samt 25 balar Aracan-risgryn. Det säljs för
L'loyds-agenten consul R F Rooths räkning och det är Oscar
Åberg, som håller auktionen.
Och så återigen Torekov. Där hålles den 31 jan. 1850 auktion efter goeletten L Union varvid 465 tunnor linfrö, av ryskt
ursprung, söker köpare.
Galeasen Amsterdam-Paket, dansk, strandar vid Domsten
i sept. 27. Det blir flera vrakauktioner, vid en av dem säljs 759
oberedda kalvskinn.
I Tunneberga i okt. 1860, efter galeasen Ane säljer man
bl.a. oglaserad keramik.
Men havet kan också slå till så hänsynslöst att det mera blir
fråga om att sopa ihop resterna. En vrakauktionsannons som
är införd i Helsingborgs Tidning den 10 april 1871 uttrycker
denna situation.
"På vederbörlig begäran förättas å fiskeläget Nyhamn
onsd. den 19 ds auktion på vrakspillrorna efter förolyckade
och splittrade engelska briggen Wymyard, dess i sjön
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och på kusten kringspridda stenkolslast, samt bärgade och
i gott stånd varande inventarier.
Oscar Åberg
Och ett exempel på att en bärgning med åtföljande auktion kan ge ett klent resultat som inte står i proportion till
ansträngningarna har vi i fallet den skottska slupen William , som strandade vid Svinaboderne natten 29-30 maj
1840. Besättningen var i stor fara . Båtar från Viken och
Lerberget gick ut och lyckades rädda besättningen. En
pojke som spolats i sjön togs upp och räddades till livet.
Räddarna hette Anders Svensson , Nils Bengtsson, Jöns
Larsson, Pål Bengtsson, Nils Andersson, Lars Svensson,
Sven Killman och Lars Påhlsson . Vraket efter William
säljs för 166 Rdr och lasten bestående av stenkol för 150
Rdr.
Industrierna i Höganäs kunde också omedvetet, ödesdigert , påverka sjöfarten i Sundet. I Courier Francais av den
6 juli 1840 är en artikel införd som säkerligen lästes med intresse av våra sjöfarande . "Sjöfarande som passera Sundet
tillkännagives härmed i följd av nyligen erhållna underrättelser att förnärvarande finnes vid Höganäs i Skåne, ungefär mittemellan Kullen och Helsingborg , ett tegelslageri
över vars ugnspipa ofta visar sig en stark låga . I svår tjocka
händer det att man tager denna eld för fyren , vilket redan
förosakat flera olyckshändelser".
Det är möjligt att bruksledningen vidtog motåtgärder.
Vi är så mogna att bege oss ut på fältet , där man skördade , där det hårda bärgningsarbetet utfördes. Man får
145

ständigt hålla i minnet att första momemtet i bärgningen
alltid skedde under svåra förhållanden, under livsfara,
storm och oväder var ju anledningen till strandningen.
Under den fruktansvärda stormen den 4 sept. 1843
strandar den engelska briggen Victoria vid Arild. Den hör
hemma i Dundee, Skottland och förs av kapten Thomas
Sibson. Briggen är på resa till Memel med last av styckegods. Bärgarlaget träder genast i verksamhet. Det ser
svårt ut. Man försöker nå ut till den nödställda, men sjöarna vräker över de små fiskebåtarna. Åskådarna som löpt
till följer männens livsfarliga försök. En ung sjöman från
Mölle får benet avslaget under denna kamp. Det drar med
sig extra besvärligheter att få honom under vård.
Masterna på Victoria bryts, de tre skeppsbåtarna slås
sönder och spolas iväg; styrbordssidan börjar fläkas upp.
Omsider får man iland en kabel. Denna görs fast vid en
klippa på land och en efter en kan nu besättningen ta sig
iland - utan personliga tillhörigheter - kaptenen sist. Det
fanns även djur ombord; en ko och tolv får fick sin död i
brottsjöarna.
Dagen efter lade sig sjön något och nu lyckades man ta
sig ut till vraket för att bärga inventarier. Bärgningsarbetet
kommer igång och att männen i Arild och Skäret, möjligen
Mölle, gjorde ett utomordentligt arbete framgår av den
långa följd av vrakauktioner som följde.
Den första äger rum redan den 16:e sept. Man säljer det
sönderslagna vraket, en del inventarier, proviant som
kött, fläsk, sill, ärter mm. Den 29 okt. kommer den andra
vrakauktionen. Nu säljs ytterligare inventarier, metaller,
1.000 skålpund förhydningsplåtar, koppar, mässing, plankor, vraktimmer etc. Det är Hans Hyberg i Stora Görslöf,
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som Kronans ombudsman, som står för auktionerna.
Nästa vrakauktion efter Victoria kommer den 22-23
nov. Nu säljs en mängd värdefulla inventarier: nya segel,
kättingar, sex st ankaren, ett parti bly, varpspel, eldfast
mursten, vin, olja, färger, mässingsplåtar mm. Nästa auktion efter Victoria är förlagd till Rådhuset i Helsingborg,
den äger rum den 27 nov. och där säljs finare delar av last
och inredning. Det är spännande saker: skottska tyger,
chawlar, segelduk, sylt, viner, oljor, bläck, ostar, blyvitt,
spik, hakar, krut, nytt tågvirke, hartz, ättika, rom mm.
Man förvånas över hur mycket ett skepp kunde föra med
sig. Det var ju som ett helt litet flytande samhälle. Det
kommer att bli ännu en vrakauktion - den 16 jan. 1844 - då
det slutsäljs och en hel del metaller ropas ut, 400 skålpund
kopparbultar, 500 skålpund malmbultar, 800 skålpund bly
och 300 lispund järn.
Därmed är bärgningsföretaget Victoria av Dundee
över. Vad intressant det vore att få se auktionsprotokollen
och fördelningslistorna bland bärgarna. Kanske de finns
någonstans?
Den 23 dec. 1833 sker vid Mölle, på södra sidan av Kullaberget, strax bortom Ransvik, en strandning som kommer att väcka en hel del uppmärksamhet. Det gäller det
engelska skeppet Diadem på resa från Petersburg mot
London. Mölle bärgarlag går i arbete och den 15 jan. 1834
kommer den första vrakauktionen, som är förlagd till Mölle hamn. Man säljer det sönderslagna vraket, ilandbärgade
master, stag, vant, bogspröt, kättingar, s.k. patentpallar,
stående och löpande gods, pertlinor, kablar, waterstagskätting, skeppsapotek och några spännande saker - på
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fartygsbottnen kvarliggande tio stycken 18-pundiga kanoner, en s.k. svängkanon, ett parti större och mindre kulor,
vidare fyra st domkrafter.
Den 3 jan. kommer nästa auktion. Nu säljer man 250
skeppund talg och 5.000 furuplankor vilket allt bärgats
iland från Diadem. Och den 25 febr. kommer nästa auktion, då man säljer400 skeppund talg och den 4 mars ytterligare en auktion, då 44 fat med talg går under klubban.
Bärgningen förefaller att ha varit en långdragen historia.
Platsen, där Diadem sjönk, kallades sedan Talga-lån eller Engelsmannaholed. Kanonerna togs så småningom
upp av bärgarna i Mölle och efter att de legat och skräpat
på Sissa skans kom de omsider till användning - som förtöjningspållare, när man byggde Mölle hamn 1905-07. De
stod med bakstycket upp på yttre delen av stora kajn, men
har på sistone ersatts av stenpållare.
Ibland kan en bärgning och åtföljande vrakauktion få en
makaber anstrykning. Den 8 jan. 1853 tillkännages i annons i Ö P att inventarierna från den strandade ryska skonertkoffen Concordia ska säljas ... samt den omkomna besättningens kläder. Concordia strandade vid Arild den 21
dec. 1852, då den var på resa från Lissabon till Arenburg
med last av salt. Hela besättningen, åtta man, omkom vid
strandningen och åtminstone fem av dem ligger begravda
på den lilla kyrkogården vid Arilds kapell. En liten gravsten minner om händelsen.
Strandningarna kunde utlösa svåra lidanden inte bara
för besättningarna utan även hos räddare och bärgare och
deras familjer. Det kunde bli rent av tragedier, som då den
engelska briggen Lord Gambier natten mellan den 7 och 8
april 1834 strandar vid Utvälinge. Brotten slår över det
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värnlösa skrovet, besättningen är helt utlämnad. Männen
söker sin tillflykt till masterna, sju man sitter däruppe ett
helt dygn.
Man ser naturligtvis deras belägenhet från land, men
saknar till en början möjlighet att gå ut och bispringa dem.
Men så kommer tre män i båt från Farhult - deras namn är
Kristian Ljungberg, Nils Killman och Per Hansson- de går
beslutsamt ut med sin båt. Denna kantrar några hundra alnar från land, under ögonen på åskådarna- alla tre drunknar. Killman och Ljungberg är från Norra Helgaröd. Per
Hansson efterlämnar sex barn, Ljungberg fem. Tragedin
innebär att tre arbetsföra och raska män gått bort och att
13 människor i Kullen kommer i svår nöd.
En ny större båt ankommer från Bjäre, förd av Lars
Hult och bemannad av ytterligare fyra man. Nu lyckas man
ta sig ut till vraket och rädda de nödställda. Anders Borg,
kyrkoherde i Farhult, träder fram och organiserar insamling åt de drabbade familjerna.
I vederbörlig ordning säljs någon vecka senare i Engelholms plantering på auktion vraket.
Ovanstående sjöolycka är ett exempel på att segelfartyg
under den gamla tiden av stormar kunde drivas in i Skelderviken och där gå i kvav. Ofta nog inträffar det. Som den
24 nov. 1840 då galeasen Flora går på vid Norra Helgaröd.
Den är i barlast på väg mot Memel. Fartyget blir vrak, man
lyckas bärga iland inventarierna, som tillika med vraket
säljs på vrakauktion den 2 jan. 1841.
Den 10 nov. 1841 strandar den saltlastade slupen Osvald
av Göteborg vid Skepparkroken. I jan. 1839 strandar briggen Anne Margarethe från Skien i Norge vid Halsaref.
Den är i barlast och kan med hjälp av kustborna tas av
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grundet. I maj 1825 strandar den engelska briggen Barbara
vid Skelderviken och den 1 juni hålls den första vrakauktionen vid strandningsplatsen och följs den 10 i samma månad av en utförligare , förlagd till Engelholms plantering ,
där vraket jämte en mängd inventarier. säljs. Bland auktionsgodset är det fem ankaren, ankartåg, kablar, pertlinor , stående och löpande gods , 27 segel , rundhålt , vattenfat , pumpar, skeppsbåtar, kabyss , kamin.
Galeasen Thetis har strandat vid Rekekroken i okt.
1828. I slutet av månaden hålles på smeden Hultins gård
vrakauktion , som utom själva vraket erbjuder en rik sortering av matnyttiga saker, som humle, gråsej , rundfisk , ett
fat sirap , norsk sill , en kagge Negerhead (en slags tobak) .
Den 14 dec. 1831 är det i Luntertun vrakauktion efter
den norska slupen Ternen. Det gäller inventarier och proviant , som saltad sill , klippfisk , järngrytor, en kista spik
mm. Den 3 nov . 1833 strandar briggen Juno vid Svanshall ,
kapten A Lindberg, på resa Grimsby - B j örneborg /hemorten/. Den 26 kommer första vrakauktionen då vraket och
inventarierna säljs . Den 6 dec. blir det en ny auktion då det
säljs diverse metaller jämte en ny kanon av två alnars längd
(!).
År 1845 i oktober strandar en fransk seglare vid Rekekroken , Elise heter den och är riggad som skonert. Den 17
okt. och den 4 nov . hålles det sedvanliga vrakauktioner då
det säljs bly , järn , plankor.
I augusti 1848 drar det ihop sig ordentligt vid Tunneberga . Den 11 aug . detta år strandar den ryska koffen Auguste . Hon är lastad med 600 tunnor spannmål , råg och
korn . Fartyget blir vrak . Bärgningen sätts igång. Den 14
aug. då 2/3 av lasten är bärgad och arbetet på väg att upp150

höra, strandar ytterligare ett fartyg- bara 30 alnar från det
förra. Nystrandarn visar sig vara en holländsk koff, vid
namn Vigilentia och kommande från Bergen, lastad med
timmer. Den blir också vrak och bärgarna kan lätt nog
överflytta sitt intresse dit. Tunneberga blir platsen för två
vrakauktioner. Den 17 aug. säljs 400 tunnor spannmål från
Auguste och den 30 säljs båda vraken plus inventarier och
ilandbärgad last från Vigilentia.
Vid samma fruktansvärda storm som tvingade Victoria
på land vid Arild råkade också den svenska slupen Oscar
illa ut. Den strandar längst in i Skelderviken, vid Engelholm. Vraket efter den säljs i Luntertun, inventarierna i
Skepparkroken.
I dessa tidningsnotiser om gamla Skelderviken-strandningar är det inget nämnt om det ekonomiska utbytet för
bärgarna. Man får dock en aning om vilka värdefulla varor
och förnödenheter som tillföres bygden. Uppgifterna är
hämtade från lokaltidningarna. De verkligt givande bärgningarna kom att ske på Sunds-sidan, i anslutning till bärgningarna nämns ofta klara siffror på vad som tillkommit
bärgarlagen.
Först några siffror som ger en antydan om riskerna för
sjöfarten. Under år 1835 strandade längs vår långa svenska
kust 16 svenska och 37 utländska fartyg. Av dem lyckades
besättningarna på sju fartyg rädda sin flytande arbetsplats,
39 räddades tack vare insatser från kustbefolkningen medan sju totalförliste. Under år 1839 gick 17 svenska och 31
utländska fartyg på grund vid vår kust. Sex bärgades av egna besättningar, 29 genom hjälp från land medan 13 gick
helt förlorade. Och under år 1842, för att ta ytterligare ett
ex, strandar 33 svenska och 24 utländska fartyg. Två rädd151

as av sina besättningar, 15 tack vare hjälp från land medan
hela 40 går till spillo.
Under år 1861 strandar 31 fartyg längs Malmöhus läns
kust och under året 1867 är det 29 som råkar ut för samma
öde. Under sept. månad 1858 strandar tre fartyg vid Höganäs: engelska skonerten Martha James, barken Bally och
ångskeppet Ranger. Bärgarna lossar en del av lasten, som
tas iland - fartygen kan fortsätta sina resor. Under år 1871
strandar 24 fartyg mellan Helsingborg och Kullen. Fem
strandningar på samma dag vid Kullen säger en tidningsnotis från den 17 nov. 1888. Det gällde slupen Carl, jakten
Christina, skonerten Freja. Vid Nyhamn gick ångaren
Maggie på och vid Svinbådan ångaren Fram. Vid bärgningen av den senare tillerkänns bärgarlaget 50 procent av
det bärgade. "Maggie" inbringar en bärgarlön på 37.000
kr. Vid ett tillfälle, den 7 dec. 1867, är det annonser om tre
vrakauktioner alla i Kullen inne i samma tidning, samma
dag.
Man kan få intrycket att den gamla tidens sjöfart åderläts ganska starkt, kanske kännbart. Så är knappast fallet.
Segeltrafiken genom Öresund var väldig. Det förekom att
500 skepp passerade Helsingborg på en och samma dag.
Under år 1846 passerades Sundet av 18. 763 fartyg. Det var
den högsta siffran ditintills i historien. Men den skulle
överträffas de följande åren. Under år 1849 passerade
18.959 genom detta viktiga vattenstråk. Och under år 1850
nåddes siffran 19.070.
Några resultatsiffror:
Den 27 sept. 1834 strandar den engelske skonerten Bellamonte vid Höganäs. Den är lastad med slipsten, på väg
mot Petersburg. Höganäs bärgare träder till och redan
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nästa morron har man tagit den flott. Bärgarkassan får
härför ett tillskott på 40 pund sterling.
Samma år den 13 okt. råkar den engelska koffen Sophia
Wilhelmina om 66 läster illa ut i samma farvatten. Bärgarna i Höganäs är lika vakna som sist, hugger in med sitt
bärgningsarbete och har redan följande dag skutan flott
och de får för sitt goda arbete även denna gång 40 pund.
En engelsk brigg med namnet Blaskigle går också på
grund här innan året är slut. Höganäs bärgare är på alerten
och hjälper den nödställda ut på fritt vatten och får denna
gång lite mer i bärgarlön, nämligen 50 pund.
Uppgifterna är hämtade från kronofogdens strandningsrapporter.
Briggen Lizinka strandar vid Viken i dec. 1861 och går
läck. Bärgarna rycker ut, lyckas ta henne flott, så hon kan
föras in till Helsingör för reparation. Inte mindre än 200
pund får man för besväret.
När en tysk skonare strandar vid Torekov i juli 1873 får
bärgarna där sin chans. De tar den, räddar fartyget och får
113 kronor per lott. Av bärgarsumman avsätter man tre
procent till fattigkassan.
Skonerten Venus, lastad med stenkol, strandar en dag i
aug. 1871 utanför Höganäs. Bärgarlaget rycker ut, man
lämpar som brukligt är stenkol överbord, 300 tunnor, får
seglaren flott, så den kan fortsätta sin resa och kasserar in
2.000 kr.
I okt. 1887 strandar den engelska ångaren Thurso vid
Lerberget. Efter underhandlingar görs det upp kontrakt
om bärgarlön och enligt detta ska bärgarna ha 25 procent
av oskadad, 30 procent av skadad last, därjämte 13 av ångarens värde när den blir flott. Summan som så småningom
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kommer fram, är inte omnämnd i tidningen, men bör ha
blivit hög.
Bärgarlagen bedrev också affärer med strandade vrak.
Ett ex på detta är episoden med skeppet Alma av Halmstad, som strandade i tjocka vid ören i Mölle. Mölle bärgarlag köper vraket för 400 kronor.
En strandning vid Torekov i mars 1889 får i referaten
klara siffror om bärgarnas förmåner. I bärgar kontraktet
sägs att 221/2 procent av fartygets värde, 25 procent av den
skadade och 15 procent av den oskadade lastens värde
skall tillfalla bärgarna.
Engelska ångaren Glenholms strandning i sept. samma
år ger en än klarare bild av de förmåner bärgalaget lyckas
tillkämpa sig. Så snart strandningen blivit känd rycker Höganäs och Lerbergets bärgarlag gemensamt ut. Kollasten
lämpas överbord för allt man är värd. Ångaren blir flott
och vartdera bärgarlagen får för sin insats 5.000 kronor,
vilket ger en utdelning per lott på 49 kronor. Av sina lotter
avstår delägarna var fem kronor till hamnarna i de båda fis-·
kelägena.
I april 1844 går barkskeppet Najaden på grund vid Svinaboderna. Tack vare bärgarlagen tas hon flott och kan
bogseras in till Köpenhamn. Preliminärt hade bärgarna lovats 1/3 av fartyg och last, men slutligen enas man om 2.000
Rdr.
Kommer vi så till den ganska besvärliga och omständiga
bärgningen av den engelska ångaren Benwell. Lastad med
900 ton stenkol ränner den på vid nordsidan av Kullaberg i
januari 1892. Fartyget, som strandat inom Mölle bärgarlags område, blir vrak, besättningen mönstras av. Bärgningsförhållandena är svåra och det är detta som gör att
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man har svårt att enas med Switzers i Köpenhamn. Mölleborna erbjuds till en början 40 procent av vad som kan bärgas av lasten, men kräver efter ett tag att få 50 procent, och
får det. Då bärgningen är avslutad hålles den 8 april auktion inne på hamnplanen i Mölle. 1. 700 hl kol har under
stor möda förts iland. I sina fiskebåtar har männen med
den smutsiga lasten rundat Kullanäsan, nått Mölle där den
lossats. Det ilandförda låg i en vacker hög och de gamle har
berättat, att medan man väntade på auktionen gick man
vakt där dygnet om. Vid auktionen går kolet bort för 1:- 1:35 kr per bl. Två livbåtar såldes vid samma tillfälle, den
ena för 150 den andra för 50 kr.
Så noterar Höganäs och Lerbergets bärgarlag en god affär. Det gäller bärgningen av ångaren Polaris i april 1900.
Klumpsumman är 21.000 kr och den ger en lott på 128 kr åt
dem som tillhör Höganäslaget och 92 åt dem som tillhör
Lerberget. Varför de får olika står utanför vår kunskap.
När barkskeppet Kosmos ränner på vid Hittarp i okt.
1902 och med hjälp av bärgarna tas flott utbetalas 6.000 kr i
bärgarlön.
Under första kriget, i början av år 1918, får Höganäs
bärgarlag ta itu med ångaren Manco och får efter utfört arbete 3.870 kronor.
Höganäs och Lerberget har också ett framgångsrikt arbete efter kriget, i febr. 1923. Det gäller bärgningen av 4mast skonaren Swaland av Kristiansand. Bärgarna får inte
mindre än 7 .673 kr att dela. Det låter högt, men någon räknar ut att man arbetat i 5 .608 timmar och det skulle inte göra mer än 60 öre i timman för dem som gjort jobbet.
Olof S Eriksson i Höganäs, som forskat i Höganäs bärgarlags papper, har fått fram en mängd intressanta siffror.
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Under tiden 1855-77 strandade 18 fartyg vid Höganäs.
Bärgningen av dem inbringade 200.000 kronor. Året 1875
var "välsignat", man bärgade ihop 70.000 kr vilket förde
med sig 426 kronor åt varje medlem. Bärgningen av den
engelske ångaren S:t Petersburg, som strandade den 25
sept. 70, gav god utdelning. Man fick 14.500 kr att dela och
det blev 101 kr per lott. I gamla tider förekom det att man
handlade livsmedel på kredit under villkoret att betala när
strandning inträffar.
Vi har haft tillfälle att studera några bärgningslistor för
strandningar och bärgningar inom Nyhamns bärgarlagsområde. En lista gäller det amerikanska barkskeppet Elise
Oulton, som strandar vid Lonsbol den 19 mars 1874. Bärgarlistan upptar inte mindre än 62 namn, de flesta har fått
hel lott, men en del har fått 7/8 eller 9/16 dels, vilket får tolkas så att bärgningsarbetet pågått i antingen åtta eller 16
dagar. Bärgarlönen blev 11.400 Rdr Rmt och det gav 213
Rdr och 50 öre i hel lott.
Bland dessa Ny hamns-papper som är utskrivna av B R yberg, fanns uppgifter om några andra bärgningar. År 1861
den 11 febr. strandar den ryska briggen Catrina Rigina.
Den ger efter utfört bärgningsarbete en bärgarlön på 8.400
Rdr Rmt. Samma år den 26 nov. strandar den tyska skonerten Johan Heinrich; bärgningen ger bara tre Rdr 24 skilling per lott. Den svenska skonerten Hoppet strandar den
23 nov. 1860. Enbart bärgandet av dess master och rigg inbringar 1.408 Rdr att fördelas bland nyhamnarna. Och när
den engelska briggen Beacon strandar den 17 sept. 1860
utbetalas en bärgarlön på 2.216 Rdr.
Så ett par personliga uppgifter om strandningarnas välsignelser.
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Sade fru Emma Lock (1860- 1946):
- När ett fartyg strandat och blev bärgat betalades bärgarlön. Alla som hade del i hamnen fick sin del av den.
Även änkor, de fick 1/2 lott. Delningen skedde på Bohlins
värdshus. Man satte av pengar till spelemanspengar och så
blev det fest och dans. Gubbarna fick ta med sina kärringar. År 1872 strandade en stor järnskuta, som var lastad
med bl.a. tyger som sitz. Far var med i bärgarlaget och
kom hem med tyg, så vi kunde sy kläder av det. Många
kvinnfolk gick i sitz den närmsta tiden.
Bror Karlsson (1881-1951) var med bland bärgarna när
den tyske ångaren Frankfurt den 30/12 1917 strandade vid
Kullalå. Man tog det havererade fartyget först till Halsa
redd, där det provisoriskt tätades, sedan kunde det för
egen maskin t~ sig till Malmö, dit bärgarna följde med. B K
fick 425 kronor i bärgarpengar. När han var i Malmö tog
han chansen att tillsammans med en annan bärgare gå på
teatern. Vaktmästarn tittade snett på dem när de infann sig
i sina vardagskläder ...
Sen urminnes tider har man haft Ruff på hamnplanen i
Mölle. Den första i sitt slag härrörde från någon strandad
skuta. Man tog försiktigt iland den och satte den på plats.
Samma är förhållandet med den ruff som stod vid Josefinelysts utsikter. GustafElfverson hade anskaffat den från någon strandad skuta och forslat hit den.
Så en episod från Lerberget. Det var under första världskriget med dess svåra brist på livsmedel. En ångare strandar vid Lerberget och så blir det utryckning för bärgarna.
Fartyget är lastat med styckegods bl.a. sardiner i burkar.
Det var som en gåva från himlen. Bärgarlagets medlemmar kunde inte motstå frestelsen att smaka på godiset. När
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lådor gick sönder tog man chansen, några av bärgarna så
eftertryckligt att de blev sjuka, måste vända ut och in på
magen - och kunde varken se eller höra sardiner långt
framöver.
För att ge ett begrepp om vad den svenska kronan och
riksdalern var värd under de här omständigheterna kan vi
ge några utdrag ur sjömansböcker och sjömansrullor att
tjäna som illustration.
Då timmermannen Bengt Persson från Mölle den 7 aug.
1880 mönstrar ut som timmerman på skeppet Hanna av
Lerhamn får han enmånadshyra av 40 kronor. Och då han
i samma befattning den 12 sept. 89 mönstrar ombord på
skeppet W Volkens får han 53 kronor i månadshyra.
När den 26-årige Johannes Elfverson från Mölle som
styrman år 1865 mönstrar ut på skonerten Snäppan om 42
läster får han enmånadshyra av 50 kronor. Den 17-årige
Oscar Pyk från samma plats är jungman å samma båt och
får 22 kronor.
Under sillfisket hösten 1891 tog fiskarena i Mölle iland
12.000 valar sill och det beräknas ge en lott på 200-300 kronor åt varje man. Under 1898 års sillfiske i Lerberget blir
utbytet per deltagare 50-100 kronor. För att stanna till här
utsäger taxeringslängden för år 1832 att stugorna i Lerberget överlag är taxerade till 100 Rdr.
Kustvakterna som höll efter smugglare och lurendrejare
längs kusten i Kullen hade en årslön på 200 Rdr. Skollärare
hade till en början samma lön men den steg i senare delen
av 1800-talet till 350 Rdr. Sommaren 1840 kunde man njuta av det rika kosthållet vid Ramlösa hälsobrunn för en
Rdr om dagen. En närding år 1875 värderades till 12 kronor. En årslön för en piga kunde vara 80 kronor år 1881.
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Samma år kunde en kanna brännvin (21/2 liter) kosta 1:50
kr. Ja köpte man minst fem liter blev priset bara 80 öre, år
1901. En butelj sherry kunde man 1902 få för 75 öre. Ett kilo kaffe kostade 1:20 kr. Och på våra torg kunde man tillhandla sig fläsk och kött för en krona kilot, ägg för 75 öre
tjoget och potatis fyra öre kilot.
Taxeringarna för sjömän av manskapsgrad låg vid sekelskiftet på 500-600 kr och för styrmän på 700-800 kronor.
Så en episod, som ligger i kanten av strandningar och
bärgningar, men ändock hör dit. Kapten Bernhard Nilsson
(1856-1942) som jag mycket intensivt intervjuade om livet
i det forna Mölle, kom en dag, när han låg på sitt yttersta
med en begäran, det gällde en efterlysning, det var något
av ett testamente. Han berättade:
Den 27 dec. 1867 strandade skeppet Matbilda av Stralsund vid Käringmalen. Hennes last bestod av styckegods,
porslin, koppar, järn, cement. Bärgningsarbetet kom
igång i vederbörlig ordning. Männen från Mölle fäste sig
vid att Matbilda hade en ovanligt vacker gallionsbild, den
skulle ha föreställt dottern till redarn.
En grupp Mölle-bor beslöt sig för att ta vara på denna
stiliga gallionsbild. De hette Jöns Olsson, Oscar Pyk, Lars
Petter Norrman, Bengt och Anders Fisk, Johannes Persson och Nils Pyk. De lyckades i sitt uppsåt, den stora gallionsbilden forslades under viss möda in till Mölle, det visade sig att den var två meter hög. Den var också försedd
med namnbräda. Man satte upp bilden på Ruffen, där den
blev en prydnad. På gamla vykort kan vi se hur den tog sig
ut.
Vid julstormen 1902 blåste Ruffen sönder och samman.
Men Matbildas vackra gallionsbild togs till vara och lades
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in i Kutterhuset för framtida bruk. När man så byggde ny
ruff blev den dock inte återuppsatt. Under första kriget,
när Nils Krabbe var ordf. i hamnstyrelsen och bl.a. Bernhard Nilsson medlem, beslöt man att åter sätta Matbilda i
stånd. Hon togs fram, Carl Vallentin fick i uppdrag att måla henne. Som den låg där på hamnplanen till tork försvann
den. Ingen vet var den tog vägen. Den var tung, nog fordrades häst och vagn för att forsla bort den. Någon trodde
att torpedbåtarna på okynne tagit den. Trots ivriga efterspaningar var och förblev den borta. Två vackra namnbräder, av Garonne och Prinz Oscar Fredrik, försvann vid
samma tillfälle.
Gamle, sjuke Bernhard Nilsson bad mig enträget efterlysa denna dyrbara gallionsbild. Nu är det gjort. Han dog
strax efter detta samtal.
Strandningarna och sjöolyckorna vid Kulla-kusten hade
också en annan sida, en religiös eller psykologisk sådan.
De okända, namnlösa sjömännen som drev iland satte fantasin i rörelse på ett säreget, rysande sätt. Dessa döda behandlades på ett särskilt sätt, föreställningarna om dem
förlorar sig i forntidens dunkel.
De kallades gastar eller strandvaskare. "Gast" uttalas
ungefär som "gost", betydelsen synes gå tillbaks på en bibeltext, Jesaja 34:14. Uttalet är detsamma som engelskans
ghost - ande, spöke etc. Gastarna gick igen. Och detta berodde på att de inte fick vila i vigd jord. Kustborna begravde dem nere vic;l stranden, ett stycke upp där man kunde få
spadarna i jorden. Fäladen, där söder om Mölle synes ha
varit en väl brukad begravningsplats. Här har åtskilliga
ilanddrivna, främmande sjömän fått sitt sista vilorum.
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Det var ruggigt att gå här mörka kusliga höstkvällar. Det
sas att den som hittade en gast blev inte kvitt honom förrän
man ordentligt fått honom i jord.
Sjökapten Bernhard Nilsson, ldeborg (1856-1942) berättade för oss att när man jordade dem lade man en stor
sten vid huvudändan och en vid fotändan, för att utmärka
platsen. Han kunde berätta att när en Strömstad-skonare
vid mitten av 1800-talet strandade vid Mölle, drev inte
mindre än åtta sjömän iland. Alla begrovs på Fäladen.
Han kände till att omkring 50 sjömän begravts här. Hans
morfar, Joen Pyk, hade varit byfogde och från honom bar
han en levande tradition. En tysk brigg skulle också ha förlist här, alla skulle ha omkommit och jordats här.
Lantbrukare Axel Pettersson, Mölle, född 1872, som
hade sina ägor här ned mot Fäladen kände till att gastar begravts här. Mellan källan och gäret skulle två ha jordats.
Just öster om järnvägen, uppe i en tuvig och enbuskebevuxen äng skulle det ha varit en anhopning av sjömansgravar. Det var på hans ägor man hittade rester av en eller
möjligen två begravda då man byggde järnvägen.
Detta inträffade i juni år 1909, ungefär 600 meter söder
om Mölle stationshus, ungefär där semaforen stått, där banan svänger. Rallarna hejade till denna dag. Där låg rester
av människor! I tanke att det var fråga om ett brott tillkallades länsmannen, som gjorde undersökningar. Den ene
var väl bibehållen, han hade oljekläder och låg i kista.
Christian Nilsson, Lerhamn, född 1875, berättade:
- Det gick ryckte att man hittat lik vid järnvägsbygget.
Jag var borta och tittade på ett benrangel. Den döde hade
röd halsduk. Den var snyggt virad om halsen på honom,
flikarna var fint tillrättalagda. Han låg i något som liknade
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en kista... Flera andra Mölle-bor, som Alma Svensson
och Katarina Jeppsson, har intygat att de i sin barndom varit med när gastar begravts på Fäladen.
Vi har - förgäves - sökt efter dessa stenminnesmärken,
som B N talade om. Antagligen har allt av sten samlats
ihop och lagts i banvallen. Den "pestkyrkogård" som står
utsatt på 1836 års karta över Möllehässle och Vattenmöllan har tydligen varit platsen för dessa säregna begravning- .
ar.
Man var emellertid inte fri från dem fast man jordat
dem. De gick igen. De längtade intensivt att få komma i
vigd jord. I sitt sökande klängde de sig fast på ensamma
vandrare. När man gick eller körde vid korsvägar kunde
man råka ut för dem.
Klassisk är berättelsen om en man från Möllehässle som
när han gick på Långaryd plötsligt kände något på ryggen en gast. Han fick bråttom, nådde fram till bäcken och var
räddad. Gastar kunde nämligen inte ta sig över rinnande
vatten. Han rusade in, låste dörren men hörde efter ett tag
hur gasten ylade därutanför.
En kvinna som bar post mellan Höganäs och Jonstorp
råkade också ut för en gast. Hon tyngdes till jorden av något mot vilket postväskan kändes lätt.
Och en man som körde med sin häst och vagn på väg mot
Lerberget såg plötsligt hur hästen fick krampaktiga anfall
och började löddra av svett, drog som om vagnen blivit lastad med bly. Det var en gast han råkat ut för.
I Mölle hade man en liten gata som ledde ner till hamnen. Av ålder kallades den Gastagudan. Under mörka pugeda höstkvällar kunde de som bodde invid den höra hur
gastarna under ylande och tjut for opp och ner, liksom
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hemlösa. Man höll sig då inomhus. Även i Höganäs har
funnits en Gastaguda, men moderna upplysta myndigheter har ändrat om namnet till ett mera borgerligt sådant.
Strax vid Ransvik finns Gastalån, som har sitt namn av
att någon död drivit iland där. Sedermera skulle denna vik
ha blivit tillhåll för gastar.
Ett gäng flickor från Mölle hade varit ute och dansat
nånstans inåt socknen åt Brunnby-Arild till. Nu var de på
hemväg mitt i natten. Just när de kom i början av hembyn
hörde de ett fruktansvärt ylande.
- Det är gastarna som är ute, skrek en av dem och som
nällade rusade de in närmsta hus för att söka skydd och satt
där och kurade - tills att värden övertygat dem om att det
måste ha varit en räv.
När riksantikvarie Oscar Montelius besökte Brunnby
socken år 1872 för att inspektera fornminnen och därvid
kom till domarringarna på Lerhamns fälad, frågade han
ortsborna vad de ansåg om dessa och fick då svaret:
- Det är begravningsplats för strandvaskare.
Det berättades vidare från Lerhamn att en hel samling
sjömän skulle ha begravts i uniform. De skulle ha tillhört
besättningen på ett krigsfartyg, Husaren, som förliste i
början på 1800-talet.
Vi har lyckats få svart på vitt på att en sjöman begravts
på stranden efter sjöolyckan. I Helsingborgs-Posten för
den 23 sept. 1848 berättas om en holländsk koff "Liefdaadigheid" som strandade vid Domsten. Koffen blev vrak,
skepparen drunknade. Den 19 hittades hans lik, Lukje
hette han, och detta begrovs enligt tidningsnotisen vid
stranden.
Under trycket av den nya tiden kom bärgarlagen att allt-
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mer förlora sin betydelse. Många faktorer spelade in. Ångbåtar övertog sjöfarten, de var säkrare än den gamla tidens
skutor. Fyrar och fyrskepp moderniserades, de försågs
rent av med radio.
I Mölle förändrades själva samhällsstrukturen. Turismen utvecklades till en givande näring. Detta medförde inflyttning av icke-sjöfolk. Den gamla stammen av gediget
sjöfolk luckrades upp. Det blev svårare att hålla ihop bärgarlaget.
Själva bärgarlagsinstitutionen kom i oordning när municipalen infördes. Det innebar att samhället övertog hamnen. Medlemmarna som förut betalat medlemsavgift till
hamnen och svarat för densamma, fick nu betala allmän
municipalskatt. Och så fick man allmän rösträtt. Bärgningen kom att söka sig nya former.
Söndervittringen av bärgarlagen kan utläsas av municipalprotokollen. Och som slutsten i denna uppsats om en
viktig detalj i Mölles liv kan ett protokollsutdrag från år
1916 tjäna. Där står:
Protokoll fört vid ordinarie
municipalstämma med Mölle
municipalsamhälle i Gylleröds
mellanskola den 24 mars 1916.
§ 13
Det beslöts, att det år 1911 upprättade bärgarreglementet skulle numera vara uppsagt.
Mölle den 24 mars 1916
Nils Andersson
ordförande
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Sjömän från Brunnby socken
som offrat sina liv därute
Förteckningen över sjömän från Mölle, vilka offrat sina
liv under tjänst därute, lät vi sluta med året 1899. Den siste
som namngavs var - även om han inte föll under direkt
tjänst till sjöss - styrman Nils Alfred Johnsson från Mölle,
född den 16 februari 1869 och son till Store-Johnsson.
1888-89 läste han vid Västerviks navigationsskola.
Han hade lämnat sitt fartyg någonstans i Syd-Afrika
1899 och frivilligt anslutit sig till boerna. Han var inte ensam kullabo i detta företag; Oskar Hedberg från Jonstorp
var också bland de frivilliga.
Den 11 december 1899 står drabbningen vid Magersfontein. Den skandinaviska frivilligtruppen består av 52 man.
Den bildar en förtrupp. Militär expertis uppger, att den visade föredömlig tapperhet. Hälften av männen stupar.
Fem lyckas komma levande undan, resten tas till fånga.
Nils Alfred är bland de stupade.
Hans namn är inhugget på det monument, som rests
över de frivilliga skandinaver som stupade i boerkriget.
Monumentet, som består av en bautasten 6,3 meter hög, är
omgivet av fyra stycken 11/2 meter höga stenar, varje symboliserande ett av de nordiska länderna. På den svenska
finns Nils Alfred Johnssons namn inhugget. Monumentet
står på slagfältet vid Magersfontein, cirka 30 kilometer söder om Kimberly.
Vi låter krönikan gå vidare med 1900-talet. Varje år
drabbas Brunnby sjömanskår av förtidiga dödar. 1900-talets första år inräknar tre offer bland Brunnby-sjömännen.
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Den 16 februari detta år omkommer sjömannen Sven
Lindgren, Smedstorp 8, född 1836, vid skeppsbrott i
Nordsjön. Det hände ombord på barkskeppet Eleonore,
Hbg, på resa Shields-Malmö.
När befälhavaren på barkskeppet Kronos av Helsingborg Jöns Olsson från Mölle 25, då det låg på Gävle redd, i
livbåten den 14 juli 1900 var på insegling till hamnen råkade han in i en kastby som kom den lilla båten att slå runt.
Jöns Olssons simkunnighet räckte inte till att ta sig in till
land utan han drunknade. Han var 56 år gammal och efterlämnade fem barn. Det äldsta av dem, sonen Otto, var
med på Kronos; han fick nu överta befälet.
Samma år, den 22 december, omkommer sjöman Mauritz Carlberg, Flundrarp 4, vid skeppsbrott i Nordsjön ombord på briggen Comet, då den var på resa från Chesterton
mot Trelleborg. Mauritz var bara 17 år gammal, alltså bara
en ung pojke.
1901.
Den 27 juni drunknar Nils Olsson från Flundrarp 4 i farvattnen utanför Visby. Han var född 1891, alltså bara tio år
gammal, och son till sjökapten August Olsson, som förde
fartyget. Förmodligen var han mönstrad ombord - denna
tid fick pojkarna tidigt börja arbeta på sin försörjning.
Den 21 november går sjöman Bernhard Göransson från
Arild 54, född 1886, överbord från barkskeppet Pandur på
dess resa Capstaden-Port Natal.
1902.
Detta år är dödsskörden av sjömän från Brunnby stor.
Den förste liemannen pekar på är John P Hall från Mölle
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47, född 1861. Han spolas överbord och drunknar i närheten av Orkney-öarna mönstrad ombord på skeppet Carl
Fredrik av Göteborg.
Därnäst i tur står två sjöfarande från Arild, nämligen
styrmannen Jöns P Andersson från Arild 45 och sjömannen Nicanor Wester, Arild 2, vilka samtidigt går bort omkring den 10 april. Jöns P. är född 1875, Nicanor 1882. Båda är mönstrade ombord på skonertskeppet Elin, inalles är
man sex mans besättning, skeppet är på 168 nettoton. Den
10 april lämnar man Helsingborgs redd, destinationsorten
är Reykjavik och lasten är trä. Skeppet försvinner ut i det
okända. Fram i slutet av maj månad börjar man spekulera
över dess öde. I farvattnen vid Island hittas vrakgods som
antas ha tillhört Elin. Ett fartyg uppger sig ha sett ett segelfartyg som vrak driva upp och ned. Någon klarhet står inte
att få, skeppet är borta med man och allt. De två Arildsborna är och förblir borta. De tar hemligheten med sig in i
den stora tystnaden.
Den första november detta år slås åter Arild av ett nytt
hårt slag. Två av dess aktiva, manliga invånare stupar därute under sin tjänst. Galeasen Bjärne, hemmahörande i
Arild, nyligen inköpt av Christian Larsson där, lämnar
Helsingborg den 3 oktober med last av 59.000 tegel avsedda för Libau. Besättningen består av fem man däribland
sjökaptenen Nils P Svensson, Arild 14 och bästemannen
Martin Svensson, Flundrarp 4, båda födda på 1860-talet.
En av de första dagarna i november anländer ett kort,
ödesdigert telegram till redaren; "Bjärne strandad. Alla
förlorade."
Efterhand framgår, att galeasen Bjärne under hög överbrytande sjö gått på sandbankarna just utanför Libau,
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målet för resan, slagits sönder varvid alla besättningsmännen funnit sin död i brottsjöarna. Bästeman Martin Svensson hade tre små barn hemma i Arild.
Ytterligare en sockenbo ger sitt liv åt havet detta år,
1902. Den 7 juni drunknar sjömannen Valfrid Wimark,
från Krapperup född 1877, vid Kalmar. Dödboken lämnar
ingen uppgift om fartyget eller själva dödssättet. Inte ens
en rad utöver själva dödsdatumet offrar myndigheten på
honom.
Följande år, 1903, är dödslistan ännu längre. Det grymma havet tar en tung tribut av våra seglande män, inte
mindre än nio stycken av dem förblir därute. Arild får bära
tunga offer även detta år. Raden inleds med sjökapten
Oskar Andersson, född 1866 och boende på Flundrarp 1
som samtidigt med styrmannen Jöns P Brandt, född 1867,
boende å Arild 19 följer skonerten Hans i djupet i farvattnen utanför Ystad någon av dagarna 7-20 april. Den osäkra tidpunkten innebär att fartyget med man och allt spårlöst försvunnet, förintats.
Den 24 juli omkommer ytterligare en Arilds-bo, sjömannen Gottfrid Banck, född 1888 och boende Arild 47,
under sin tjänst ombord på briggen Astrea på resa i Nordsjön.
Den 9-10 september offras tre Mölle-bor under sin tjänst
därute träffade av samma storm. Två av dem tillhör besättningen på barkskeppet Vivsta varf, som går bort med man
och allt utanför Vinga i riktning mot Klöfskär, först kaptenen Hans P Jönsson, född 1850 och boende på Bökebolet,
så den unge sjömannen Birger Rifve, född 1884 boende å
Mölle 18.
Enligt Lotsstyrelsens kortfattade rapport, nr 24 daterad
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den 22 september 1903, var strandningsstället mellan
Klöfskär och Vinga, antagligen mellan klockan 20 och 24
på natten till den 9 september. Det rådde orkan av SW till
W med våldsam sjö och täta regnbyar. Förmodligen har
fartyget blivit segelslitet och drivit på land. Omkomna, alla, (tio) man.
Vivsta varf hörde hemma i Göteborg, var på 432 ton och
kom nu i barlast från Southhampton och var på resa mot
Sundsvall. Den 8 september blåste det upp storm som den
9 och 10 steg till orkan.
Samma orkan kastade sig också över den lilla jakten
Herkules av Mölle, då den låg i farvattnen utanför Båstad.
Denna jakt kom från Torekov, var lastad med sten som var
avsedd för Köpenhamn och bemannad av två man, far och
son, Sven och Janne Sonasson. Man hade sökt lä för den
vilda stormen, ankrat, men ankarkättingen sprang av, man
drev mot land, försökte sätta ut livbåten, men denna slog
runt. De båda männen simmade mot land. Janne lyckades
nå stranden, medvetslös, togs om hand av hjälpsamma
medmänniskor, medan den 74-årige fadern inte klarade
srapatserna utan fann sin död i brottsjöarna ...
Denna orkan synes ha haft Kattegatt som särskilt målområde. En rad fartyg råkade illa ut bland dem barkskeppet Arctic av Mölle med Anders Elfverson som redare och
med Nils P Elfverson som befälhavare. Skeppet blir illa
tilltygat, får svår slagsida, för att rädda henne nödgas man
kapa masterna och i detta tillstånd hittas hon av en dansk
ångare, Gratia, som tar henne på släp och lyckas inbogsera
henne till Fredrikshavn. Anders Elfverson får resa dit för
att inspektera förödelsens styggelse och det slutar med att
Arctic kondemneras och säljs på vrakauktion, för 3.550
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kronor inräknat last. Ångaren Gratia får 1.200 kronor i
bärgarlön.
Under denna september är antecknat ytterligare en
dödsolycka till sjöss. Det gäller sjömannen Anton Hemström, född 1868, som på obekant sätt omkommer när han
är mönstrad ombord på fartyget Gloucester.
Gustaf Holmberg, Anders Jönsson från Arild jämte två
unga pojkar är den 7 oktober detta år ute på fiske på Skelderviken. I höjd med Håkull råkar de ut för en kastby som
kommer deras fiskebåt att kantra. Pojkarna lyckas simma
in och kan ta land vid Håkull. Anders Jönsson håller sig
kvar vid den kantrade båten och driver med denna in mot
land och räddar sitt liv. Gustaf Holmberg, 22 år gammal,
boende å Arild 1, försöker simma mot land, först hållande
sig uppe med hjälp av en åra, lyckas inte utan drunknar.
Havet behåller sitt byte.
Och den 21 samma månad offrar konstapeln och Nyhamns-bon Sven P Andersson, född 1878, sitt liv. Han går
överbord i storm och mörker från barkskeppet Roma av
Nyhamn, ute i Kattegatt, en kvarts mil söder om Trindelens fyrskepp.
Året 1904 för med sig två drunkningsolyckor av sockenbor, båda i hemmafarvattnen. Sjömannen Edvard Carlsson, född 1867 från Smedstorp 3 går den 21 november bort
utanför Kullens fyr. Några närmare uppgifter om olyckan
föreligger inte. Men desto större uppmärksamhet visas
detta års andra drunkningsolycka. Tidningarna ägnar den
stor plats: Anders Persson och Gustaf Persson, båda från
Mölle var med deras snipa den 4 augusti ute och rodde med
badgäster runt Kullaberg. Vid Hängestenen tog de ombord tre danska turister, August Petersen, hans son Louis
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och fröken Sörensen, som skulle bort till Silvergrottan. Nu
hade man kommit till Björnen, plötsligt gjorde snipan en
svår överhalning, kantrade, varvid alla kom i vattnet. Det
kom att bli en grym kamp för att rädda livet. Alla fem kämpade för sina liv och försökte komma upp i båten. Denna
bara välte runt. Efter en kvarts timme gav Anders Persson
upp och gick till botten. Sonen Louis tög chansen att försöka simma till land, kom ungefär halvvägs, försvann. Fadern klängde sig ännu en stund fast vid roddbåten, men
gav upp och gick till botten.
Därmed var två nödställda kvar, Gustaf Persson och fröken Sörensen. De höll sig flytande med hjälp av den kantrade båten, släppte inte taget. Vid 15-tiden fick en annan
båt syn på dem; svårt medtagna räddades de och frälste sina liv. Man satte igång intensiva spaningar efter de försvunna men återfann dem inte. Några dagar senare kom en
annons, undertecknad av E T Killman till synes, där det utfästes en belöning på 500 kronor åt den som återfann liket
efter August Petersen, ävenså utlovades belöning åt den
som fann sonen. Förgäves, havet behöll sina döda. Händelsen illustrerar tydligt hur farliga vattnen vid Kullaberg
kan vara.
1905
Tre dödsolyckor noteras detta år, och de ligger väl spridda. Under natten mellan den 10 och 11 september går Helsingborgs-skonerten Samson på vid Åland. Den är lastad
med eldfast från Höganäs och slås sönder i den grova sjön.
Tillsammans med sin styrman och jungman omkommer
kaptenen. Han heter Nils P Rosenquist, hör hemma i Stubbarp 4 och är född 1869. Tre barn väntar på honom därhemma. Det sista livstecknet från honom är ett förtvivlat
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dödsskri innan han tystas av brottsjöarna. Detta skri uppfattas av Samsons kock, den 16-årige Anders Nilsson från
Arild, som kommer att bli den ende överlevande och som
kan lämna redogörelse för vad som timade denna olycksnatt. Med hjälp av ett skott (vägg) från kabyssen lyckas
pojken simma iland till ett öde skär och ta sig upp där. Han
har ingen mat; i en klippskreva hittar han vatten. Solen
torkar kläderna åt honom, han hittar en stång och sätter
upp den som ett tecken på att det finns levande väsen där.
Två säl jägare hittar honom, för honom hem till sig och ger
honom omvårdnad. I nära 2 1/2 dygn har han utmattad levat på sitt öde skär.
Också i september mäles dödsfall nr två. Långt borta i
Ost-Indien dör sjömannen Nils Petter Paulson-det händer
i Kschong vid Bangkok i Siam den 14 september. Han är 52
år och i dödsannonsen står att han är begråten av två barn,
syskon och släktingar. Det nämns inget om dödssättet.
Dödsfall nr tre detta år drabbar i Östersjön sjöman Axel
Jönsson född 1882 från Stubbarp 1 ombord på ångaren IL
Lausen, förmodligen tysk. Detta är den andra drunkningsolyckan från ångbåt i vår krönika. Ångaren kommer att i
hög grad höja säkerheten till sjöss.
1906
Den 15 januari går kaptenen Nils Petersson från Lerhamn 17, född 1858, överbord från skonertskeppet Dione
och det händer i farvattnen vid Shetlandsöarna. Den 21
maj omkommer Carl J Lock, Flundrarp 4, född 1886, då
han spolas överbord från barkskeppet Ingeborg vid Simrishamn.
År 1907 för med sig ett vådligt dödsfall bland sjömännen
i våra trakter. Det rör sjöman Nils G Andersson, Nyhamn
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18, född 1890 alltså bara 17 år gammal, som faller från riggen på briggen Inez av Höganäs, då hon är på resa över
Nordsjön mot West Hartlepool, den 6 april. "Liket ej påträffat" mäler dödboken i all korthet. Det betyder att pojken vid fallet hamnade utanför relingen och fann sin död i
havet.
Under år 1908 besparas sjöfolket i Brunnby olyckor med
dödlig utgång. Ingen står antecknad som vådligen omkommen detta år. Men följande år, 1909, kommer döden igen.
Den 13 april 1909 är det en djupvattenseglare från Arild,
Nils P Wester, som offrar sitt liv. Han är född 1885 och
hans fartyg är på resa från Melbourne till Chile, då ödet
slår honom. Några ytterligare upplysningar lämnar inte
dödboken.
Den 10 juli drunknar sjökaptenen Anders Svensson från
Lerhamn 17 i Liibecks hamn. Han är född 1863. Fram i december blir Nordsjön platsen för ett gåtfullt försvinnande.
Med last av tackjärn lämnar tre-mast-skonaren Viken
Middlesbrough den 29 november 1909. Man ska bara tvärs
över Nordsjön, till Aalborg i Danmark. Besättningen består av sex man.
Den 4 dec. rasar en våldsam orkan i våra farvatten med
mycket sjöskador, det är möjligt att Viken råkat in i den
och brutits ner. Den avhörs inte. Den 31 dec. tar tidningarna upp fallet. Redarn, Anders Horndahl, tänker sig att
skeppet, som var nybyggt, av sydliga stormar drivits norrut
och blivit försenat. Men ingenting hörs av och den 14 januari nödgas man konstatera att Viken gått under med man
och allt. Kaptenen ombord hette Anders Larsson och var
från Viken, styrmannen hette Nils Peter Hansson från
Mölle nr 10, han var gift, född 1855 och efterl. fyra barn.
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Mitt under turistsäsongen i Mölle hade inträffat ett
drunkningsfall, som ligger vid sidan av de yrkesverksamma sjömännen - men som visar havets farligheter - en tysk
operasångare Walter Faerber drunknar under badning vid
Josefinelyst, nordsidan av berget.
Under året 1910 förskonas Brunhby för sjöolyckor, men
under år 1911 är det två aktiva Brunnby-bor som ger sina
liv på havet. Det sker på samma dag, vid samma olycka.
Deras fartyg stenkolslastade Emil av Halmstad, blir i Kattegatt i höjd med Skagen överseglade av ångaren Cape Colony av London. Det är sjökapten ombord Anders Svensson från Sverigehusen, född 1849, och styrmannen Anders
Nilsson från Lerhamn 17, född 1853, som denna dag, den
21 oktober möter sitt grymma öde. De efterlämnar familjer med små barn. Men jungmannen Axel Jonsson från
Brunnby räddar sitt liv. Han tas ombord på ångaren och
får följa med till England. "Emil" lämnas åt sitt öde. Efter
ett halvårs förhandlingar når man en överenskommelse,
som tillerkänner änkorna 5 .160 kr vardera, fartyget ersätts
med 13.000 kr.
Året 1912 bär återigen bud rned sig om en liknande dubbelolycka. Sjömännen Nils H Lundgren, Smedstorp 2 och
Jöns P Kullenberg hemma i Bräcke 10, omkommer i Engelska kanalen den 11 febr. vid en kollision, varken i kyrkbok eller tidningar lämnas ytterligare detaljer om olyckan.
Året 1913 ser två av våra sjöfarande män gå bort. Det
sker under helt olika omständigheter och visar hur skiftande livet på sjön är. Först. I början av året, den 13 januari,
är Anders Tönnesson från Mölle, ute på Öresund med sin
snipa och pilkar torsk i närheten av Kulla-spetsen. Flera
andra snipor är ute i samma ärende. Dessa är på hemväg,
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då man vid 15-tiden ser Anders Tönnesson sätta segel.
Plötsligt försvinner hans båt. Man slår larm i Mölle, en motorbåt går ut för att söka, men finner ingenting. Han är
spårlöst borta. Man förmodar att hans snipa kantrat vid en
häftig kastby och som den haft barlast av sten sjunkit och
försvunnit. Havet är djupt härute. Anders var son till Nils
Tönnesson, som under fiske drunknade den 7/9 1894 inte
långt från denna plats. En farbror, Hans T, hade också
drunknat i dessa farvatten under fraktfart från Halmstad
till Danmark.
Den andra sjöolyckan med Brunnby-bo som med-agerande ligger på ett helt annat plan. Den rör sig också om ett
spårlöst försvinnande, hände någon av dagarna 28-29 november och rör sig om en totalförlisning med man och allt
av en stor modern ångare. Det gäller s/s Malmberget, som
försvinner i Vestfjorden i Nord-Norge. Tredje styrmannen
ombord hette Algot Svensson och var från Nyhamn 2.
Olyckan vållar mycket huvudbry inom sjöfartskretsar. S/S
Malmberget var alldeles nybyggd, lastade 11.500 ton, var
möjligen vårt lands största lastångare och försedd med alla
nyheter inom sjötekniken. Nu var den med järnmalm på
väg mot Rotterdam. Besättningen, hela 42 man, försvann
spårlöst. Vid Bodö hitt,ades en del vrakrester, bl.a. delar
av en livbåt. Uppgifterna om denna sjöolycka ger vid handen, att styrmannen från Nyhamn var sysselsatt i malmfarten. Denna arbetar under högtryck, då ett krig är att vänta.
Och år 1914 har vi det. Kriget kommer att ta helt nya,
oväntade former. Sjöfolket drabbas i allra högsta grad.
Deras redan förut hårda yrkesutövning försvåras än mer.
Fyrar släcks. Fartygen måste smyga sig fram innanför vår
territorialgräns, tre sjömil bred. Sjömännen kommer i för175

sta stridslinjen, oskyddade, jagade som villebråd. De blir
som fredlösa, jagade av alla krigförande. Deras frakter
förklaras som kontraband och Nordsjön som krigsområde,
där allt som flyter ska sänkas, utplånas.
Lidandet drabbar inte bara de yrkesverksamma därute.
De där hemma utsätts i hög grad. Dagar, veckor, ja månader av ovisshet om männens öde pinar och förföljer dem.
Ofta nog får man aldrig riktig klarhet i ett fartygs och dess
besättnings ovissa öde.
Under första världskriget fram t.o.m. 1920 krigförliser
280 svenska handelsfartyg. 1.258 sjömän mister sina liv.
Av dessa är tolv från Kullen - fyra från Mölle, tre från
Brunnby, två från Väsby, en från vardera Höganäs, Nyhamn och Arild. Hämtade från officiella utredningar och
från tidningar följer här deras namn: från Mölle Albert Bengtsson, Oskar Olsson Knafve, Kristian Knutsson och Janne Nilsson. Från Arild August Johan Lock. Från Brunnby
Johan N Johansson, Johan S Kristiansson och Sigfrid Hallberg. Från Nyhamn Jöns P Larsson. Från Höganäs Gustaf
Bengtsson, styrman å Motala Ström. Från Väsby O Bergman, styrman å Aldebaran och Martin Bengtsson, stuert å
Johan Tillberg, då den minsprängdes den 14 sept. 1916.
Våra grannländer får också bidr.a med tunga offer. Detta oaktat de liksom vi var neutrala. 824 norska fartyg
sänks genom krigsåtgärder varvid 1.162 sjömän sätter livet
till. 278 danska handelsfartyg med 327 människor offras på
krigets altare. Siffrorna gäller bara fram t.o.m. 1918. Den
svenska utredningen sträcker sig fram t.o.m. 1920.
Första världskriget har hunnit bli 4 1/2 månad gammalt,
då det första offret från våra bygder räknas in. Den 16 december 1914 avgick S/S Anna Greta av Malmö med sten176

kol från Hull destinerad till Stockholm. Hon hade sällskap
med S/S Sven och de höll kontakt på färden upp emot Farne Island. På natten mot den 17 dec. förlorade de känningen med varandra. Anna Greta försvann spårlöst jämte hela sin besättning, 15 män och två kvinnor. Man tror, att
hon minsprängts och att besättningen inte hunnit vidta några åtgärder. Befälhavaren var från Nyhamn, född 1868,
hette Jöns Peter Larsson, bodde i villa Larsbo, där han hade familj med fyra små barn, det äldsta sju år. Familjen
väntade hem sin familjefader till julen, tiden gick i ovisshetens tecken.
Någon vecka senare var Irma av Helsingborg på resa
över Nordsjön, destinerad till Amsterdam med trälast. Utanför Ymuiden blåste det upp full storm, fartyget led svåra
skador, däckslasten spolades överbord, vatten trängde ner
i maskinrummet och släckte fyrarna. Den 30 nödgades
man överge fartyget, gick i livbåtarna och rodde i riktning
mot Ymuiden. Just vid inloppet till hamnen fick livbåten
en brottsjö över sig och slog runt. Två unga besättningsmän kunde klamra sig fast vid den omkullslagna livbåten
och lyckades rädda sina liv. De övriga omkom, däribland
Johan N Johansson, förste maskinist, boende i Stubbarp 1
och född 1883.
Något av ödets ironi blev det sedan; S/S Irma kunde sedan strax efter bärgas och bogseras in till säker hamn. Hade besättningen stannat ombord hade de klarat sig och
överlevt. Man hittade deras kroppar och vid en gripande
jordfästning med stor tillslutning från ortsbefolkningen
begrovs de i Ymuiden.
Utom de nämnda krigsolyckorna belastas året 1914 med
ytterligare en. När det stora skeppet, fyra-mast-barken
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Tasman från Norge, den 22 februari kantrar i Nordsjön,
inte långt från Norges kust , och 13 man följer den i djupet,
är en man från Brunn by med - sjömannen Hans Strömberg
från Fjällastorp 2.
Året 1915 och 1916 är skonsamma mot vårt sjöfolk . Det
inräknas bara en sjöolycka. Den 25 maj 1915 drunknar sjökapten Gustaf Olsson från Arild 7 vid Liverpool.
I april månad år 1917 är S/S Atlanta av Göteborg med 17
mans besättning på väg mot Hull, när den den 17 april
stoppas av en tysk ubåt, som beordrar besättningen i båtarna . Storm råder vid tillfället . Två man som inte hunnit gå i
båtarna försöker simmande rädda sig men misslyckas. Stuerten , som haft sitt arbete inombords , uppfattade inte
larmsignalerna. När han kom upp på däck var alla borta,
han var ensam ombord på fartyget . Han kastade sig i vattnet, simmade fram emot u-båten , nådde fram, togs upp,
mycket medtagen , landsattes sedermera på Helgoland,
kom hem, överlevde. De övriga som gått i livbåten nådde
aldrig land utan omkom alla - ingen får veta hur - bland
dem förste styrmannen Albert Bengtsson från Mölle. Han
tillhörde den framstående sjömanssläkten Bengtsson i
Mölle .
Och detta år går den blodiga krigskrönikan vidare : ångaren Nike av Gävle, med trälast och 20 mans besättning,
på resa till London, befinner sig tidigt , vid 4-tiden , på mornen just utanför Blyth, då den skakas av en våldsam explosion , som kastar omkull dem som har frivakt och dödar
dem som är i tjänst. Innan man hinner samla sig kommer
en ny explosion. Allt talar för att det är torpeder och att de
avfyrats av tyska krigsfartyg ; i dunklet urskiljer man två jagare , som sedan sätter kurs norrut utan att ta notis om
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de nedskjutna. Nike klyvs i två delar, två man klarar sig levande ur olyckan, medan de övriga 18 följer henne i djupet, däribland andre styrman Johan S Kristiansson , född
1894 , från Skättekärr. Han fick så svåra skador vid torpederingen att han avled.
En tredje död detta år inom Brunnby gäller den tyske
sjömannen Anton Sprittmatter. Hans lik hade drivit iland
vid Mölle och där hittats den 18 november. Av papper hos
honom och märken på hans kläder kom man fram till att
han var från Hamburg, född 1888 , och att han tillhörde
maskinavdelningen på hjälpkryssaren Marie Flensburg.
Denna hade legat och bevakat en samling tyska trålare på
fiske, då den överraskats av en engelsk u-båt, som tillkallat
flera andra enheter, varvid det den 2 nov . stått en träffning
ca. tolv sjömil norr om Kullens fyr. De tyske hade sänkts
och besättningar tagits till fånga. Den ilandflutne fördes
till Brunnby kyrkogård , där han efter högmässan under
stor tillslutning från menigheten vigdes till den sista vilan
den 26 nov . Anders Malmberg förättade jordfästningen
kyrkokören sjöng och en rik blomsterskörd prydde graven . Sedan har det hänt , att ända fram till våra dagar har
medmänskliga sockenbor ansat och lagt blommor på denne matros grav. Man vill gärna stanna till vid den. En spillra från världsbranden.
Anteckningarna från året 1918 är färgade av blod och
elände. Grymma krigshandlingar drabbar våra sjömän . De
bara försvinner från livet. Först - Lloydångaren Adolph
Meyer på 801 bruttoton eller med 927 ton stenkol ombord
och med 17 mans besättning var i januari 1918 i konvoj på
väg norrut vid Skottland . Strax norr om Peterhead kom den i
nödläge , gav nödsignaler , sågs från med-båtarna Calla
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och Ingeborg, som enligt reglerna intet kunde göra utan
nödgades lämna den åt sitt öde. Detta hände den 12 januari, det sista man såg var att Adolph Meyer lagt sig för tvärs
i den grova sjön, den försvann spårlöst.
Man antog att den drivit mot land där det varit minerat,
fast man kunde inte fastställa själva sjunkandet. En tung
ovisshet lade sig över fartyget och dess besättnings öde.
Men så hände det något: i nordnorsk fjord, fyra månader
senare, var det en man vid namn Sellberg, som plockade
upp en flaskpost. Denna lämnades till myndigheterna och
nu fastslogs att den härrörde från Adolph Meyer! En av
maskinisterna hade skrivit ett sista meddelande, ett nödrop ut i det ovissa om fartygets nödläge - och detta budskap
hade gått fram. Rederiet fick handlingen, gjorde kopior,
som sändes ut till de anhöriga. Andre styrmannen, Oskar
Olsson Knafve, var från Mölle 11 och nu fick hans åldriga
mor detta ödesdigra men klarläggande meddelande. Dokumentet fanns kvar hos John Larsson efteråt, vi har gjort
efterforskningar om det, men inte lyckats, troligen har det
förkommit.
Den andra krigsolyckan för Brunnbys del utspelades i
Engelska kanalen under tiden 30 september - förste oktober 1918, tidpunkten är omöjlig att fastställa. S/S Aldebaran från Helsingborg gick malmlastad i konvoj från Spanien med Ayr i Skottland som destinationsort. Konvojen
upplöstes vid Wolf Rock och därefter skulle fartyget på
egen hand ta sig fram resten av resan. Det av hördes aldrig,
alla männen förblev borta. Men man hittade ett litet spår:
ett skrin med kaptenens privata brev och papper drev iland
och hittades vid Scilly-öarna. Som han brukade förvara
detta i ett väggfast skåp i sin hytt förmodade man , att en
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torped med ohygglig kraft träffat aktra delen av fartyget,
slagit det i spillror och som det var lastat med malm kommit det mycket snabbt att sjunka. Förste styrmannen hette
Sigfrid Hallberg och hörde hemma i Stubbarp 8.
Denna S/S Aldebaran, som här en septemberdag gick
bort med man och allt, var en gång en berömd ångare. Några år tidigare hade hon stått i världens blickfält. Den 21
oktober 1904 vid 20-tiden, då hon i Nordsjön låg på NO
kurs träffades hon plötsligt av strålkastare som riktades
mot henne och strax efter haglade projektiler runt om henne. Det var en kryssare ur den ryska Östersjö-flottan på sin
väg mot Japan (för att förintas) som besköt henne. Kaptenen Magnus Jönsson och styrmannen N D Strömberg stod
på bryggan. De var utsatta för livsfara. Styrmannen rusade
genast bort till aktern för att där hissa svensk flagg. Under
tiden föll 80-100 skott. Ett av dem träffade, dock inte allvarligt. Aldebaran slog stopp, men efter en kvarts timme
var beskjutningen över, så hon kunde fortsätta.
Händelsen väckte väldig uppmärksamhet och gav upphov till diplomatiska åtgärder och slutade med att Magnus
Jönsson och hans styrman kallades till Paris till ett förhör
som hölls i dess utrikesdepartements stora sal inför ett
uppbåd av världspolitiker, militärer, diplomater och pressfolk, den 3-4 februari 1905.
För att återgå till hemmafarvattnen så röjer även dessa
sin farlighet; tre sockenbor som är ute på fiske i Skelderviken går bort medan den fjärde med knapp nöd räddar sitt
liv.
Den 27 juni 1918 går sjökapten Janne Andersson och
styrman Jonas Johnsson båda från Arild ut för att sätta
torsk-krok. En halv timma senare går en annan Arilds-båt
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ut i liknande ärende. I höjd med Håkull ser man en mängd
lösa båtinventarier flyta omkring på vattnet och befarar en
sjöolycka och slår larm. Flera båtar deltar i efterspaningarna, men de hittar ingenting. De båda männen är och förblir
borta. Båda hade stor sjövana och hade fört befäl på ångbåtar.
En oktoberdag var Anders Fisch från Mölle tillsammans
med sina söner Arvid och Fredrik ute på krokfiske på samma vatten. De hade en motorbåt som hette Saga och nu var
de fullt sysselsatta med att sätta ut krokreven. Det gick
raskt undan, men plötsligt gör båten en svår överhalning,
varvid båda sönerna faller överbord. Fredrik lyckas klamra sig fast och räddas, medan Arvid försvinner ut i sjöarna.
Innan man hinner vända och gå tillbaks har han gått till
botten. En månad senare, den 4 november, driver hans
kropp iland på Väderön, där den omhändertas och kan
föras hem för att begravas på Brunnby kyrkogård i fäders
jord. Arvid var 28 år gammal, gift och efterlämnande ett
barn.
Första världskriget tar slut, man skriver år 1919, detta år
då Versaillesfreden undertecknas - den 28 juni 1919 - och
kriget redan verkar att ligga på avstånd befinner sig sjöfolket fortfarande i eldlinjen. Två krigsförlisningar, där
Brunnby-bor på ett ödesdigert sätt är med, upprör oss.
Helsingborgs-ångaren Sphynx hade varit tvångsrekvirerad och i 15 månader seglat i krigsfart utan något missöde.
Den 29 januari 1919 lämnar den Sunderland för att återvända hem. Lasten består av 1.800 ton stenkol avsedda för
Malmö. Den hade fått delvis ny besättning. Redan samma
kväll går man på en mina och sjunker, varvid endast en
man, matrosen Erling Olavsen, lyckas rädda sig. Han stod
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i skansen, klockan var 22, och gjorde sig klar för att ta rorstörn, då en våldsam explosion kastade omkull honom. Allt
ljus ombord släcktes. Han rusade upp på bryggan, i mörkret stötte han emot någon, men därefter såg han inte ett enda levande liv. Ångaren sjönk omedelbart, matrosen sögs
ner, lyckades komma upp igen, fick syn på en flotte, simmade fram till den och kunde ta sig upp på den. Såg inga
överlevande. Han flöt omkring i 35 timmar, då han mycket
medtagen togs upp och sedan som ensamt vittne kunde berätta om förlisningen. Befälhavaren ombord på Sphynx
hette Kristian Knutsson, var född 1876, hörde hemma i
Mölle, där han hade villa Ransvik uppe på Bökebolet och
familj med tre barn.
Den andra krigsolyckan 1919 med Brunnby-bo invecklad ägde rum i Kattegatt med den lilla seglaren skonerten
Frip. Den var på 125 ton och hade fem mans besättning och
kom nu från Karlskrona med last av trä avsett för West
Hartlepool. Kommerskollegium anslår i sin utredning ganska stor plats åt denna krigsförlisning, som ägde rum den
19 augusti 1919.
Man höll noggrann minutkik, men trots detta inträffade
klockan 18 en explosion under fartygsbottnen, varvid fartyget sprängdes i två delar. Ankarna föll ut och förankrade
på något sätt de båda delarna. Matrosen August Johan
Lock, från Arild, född 1898, som låg och sov i sin koj i
skansen slungades av lufttrycket närmare hundra meter ut
i havet, skadades, orkade inte simma utan gick efter någon
minut till botten. De övriga tog snabbt itu med att göra en
flotte, man tog props, rester av ena masten och skar så ut
ett stycke ur storseglet till segel och seglade iväg från det
söndersprängda fartyget. Vid middagstid nästa dag
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upptogs de nödställda vid Pater Noster. Minor från Herthas Flak anses ha orsakat olyckan .
Ytterligare en sjöfarande från våra bygder omkommer
detta år ; styrmannen Joh E Olsson bördig från Nyhamn 6,
kläms ihjäl i hamnen i Neapel, då han råkar komma mellan
kajen och fartygssidan. Han är mönstrad ombord å Nora
av Helsingborg och olyckan inträffar den 25 mars.
Man skriver så år 1920 och tycker att kriget nu ligger
ganska avlägset , men i april detta år kommer så berättelsen om barkskeppet Ernsts sista resa , där en Mölle-bo, förste styrman Janne Nilsson, offrade sitt liv . Berättelsen är
synnerligen bitter dels genom att händelsen inträffade så
långt efter krigsslutet , dels därför att en sjömansstrejk i
Danmark hindrade skeppet från att bli inbogserat till Aarhus , destinationsorten , där det hade varit i säkerhet. Nu
nödgades man lägga sig på kryss ute i Kattegatt. Storm
blåste upp , ingen vet riktigt vad som hände, men den 28
april 1920 hittades vrakspillror och flera lik vid Bohuslän.
En av de döda var fastsurrad vid toften i en livbåt. Det fastslogs att de härrörder från Ernst. Hela besättningen, plus
en dansk lots , tillsammans 23 man hade omkommit i vågorna. De som drivit iland begrovs på Gullholmen.
Ernst kom från Santos, där man lastat 2.800 ton foderkakor avsedda för Aarhus , tillhörde Lloyds , lämnade lastplatsen den 15 januari. Resan över Atlanten gick bra, vid
Skagen tog man i vederbörlig ordning lots, men under
kryssningen i Kattegatt kom man tydligen in i minfälten
vid Herthas Flak och det blev fartygets och dess besättningsmäns hårda öde . Sedermera påträffades vraket efter
Ernst på 45 meters djup .
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Äntligen släpper första världskriget sitt margrepp över
sjöfarten och dess utövare. Man kan andas ut, se tillbaka
och summera vad som hänt.
Av de 280 svenska handelsfartyg som kriget tog var 33
hemmahörande i Helsingborg och tre i Höganäs. Höganäs-fartygen hette:
Verdandi, som den 15 juni 1915 vid Skagen sänktes av
den tyske hjälpkryssaren Meteor, som lät besättningen få
fem minuter på sig att lämna fartyget utan att kunna ta med
sig några personliga tillhörigheter,
Emma, som den 26 april 1915 sänktes med sprängbomber i Nordsjön,
Tre-mast-skonaren Nils, som den 4 november 1916 rammades och sänktes av ett tyskt vaktfartyg i Östersjön,
Härtill kommer ångaren Elsie, som skadades efter ombordläggning av en tysk torpedbåt men som för egen maskin kunde ta sig till hamn. Kaptenen hette Alfred Knafve
och var från Mölle.
Ingen av dessa krigsolyckor förde med sig förlust av
människoliv. Det var ej heller fallet när Johnstorps-ångaren Canadia den 23 juni 1916 blev påseglad av en engelsk
minsvepare, gick läck och måste sättas på grund vid Dover, där den sedermera kunde bärgas och repareras.
Av krigsolyckorna stod de anonyma minorna för huvudparten. När man studerar kartan där krigets sjöolyckor är
inprickade, finner man, att de flesta inträffat vid Englands
ostkust, även mitt ute i Nordsjön är en anhopning och vid
Herthas Flak är det en förtätning. Det beräknades ha funnits bortåt 5.000 minor vid Herthas Flak; de blev inte bortsvepta förrän i slutet av augusti 1920.
Till del beroende på att Kullens fyr var släckt under
185

kriget - den tändes inte igen förrän den 23 nov. 1918 kl
19.35 - skedde under kriget några grundstötningar vid Kullaberg.
Den 8 december 1915 strandade Lloyd-ångaren Frisia
vid Djupadal, men kunde tack vare bärgarlaget från Mölle
tas flott och införas till varv. Från denna strandning har
nedskrivaren av detta ett av sina första minnen. Ryktet
flög genom Mölle att ångaren strandat vid Djupadal. Far,
som tillhörde bärgarlaget, gjorde sig beredd att rycka ut.
Jag tjatade att få följa med, en strandning är ett väldigt
äventyr som ingen bör gå miste om, far gav med sig och så
travade vi iväg, jag var då 4 1/2 år gammal. Ovanför Grindarna var det gyttjigt och klafsigt, far lyfte då upp mej på
ryggen och så gick marschen vidare, vi hade sällskap med
flera möllebor. Äntligen var vi framme vid Djupadal. En
levande och spännande och oförglömmelig vy öppnade sig
för pojkens blick. Där låg en stor ångare inkörd på klippan, man hade spänt vejrar iland, bredvid låg pråmar och
över hela båten myllrar det av män som ur lastrummen
med vinsch hivade upp stora paket som liknade jättestora
vaxbikakor. Far var biodlare. Frisia var lastad med oljekakor eller massabalar.
Far satte ner sin pojke i gräset uppe på sluttningen och
vidtalade någon hemvändande att ta mej hem igen, själv
skulle han rycka in i bärgningsarbetet ...
Den tyska ångaren Frans av Kiel går den första januari
1916 på berget strax bortom Ransvik. Den är lastad med
1.050 ton stenkol, storm och tjocka råder. Ångaren hugger
hårt i bränningarna, besättningen kommer i fara. Folk från
Mölle skyndar till, man skaffar fram en lång stege, denna
anbringas mellan klippan och fartygets back och en för en
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kryper besättningen iland, sist kaptenen med skeppspappren i dess skrin. Nästa dag glider Frans av grundet,
flyter i marvattnet ett stycke ut, kantrar och sjunker. Platsen för strandningen kallades sedan Fransa-lån.
Vi pojkar brukade ro ut där för att leta rätt på vraket. Ja,
där låg det, på sidan, rysande hemlighetsfullt. De djärvaste av oss dök ner i djupet och simmade under vatten för att
röra vid det och om möjligt ta med en där fastvuxen blåmussla. Vid flera tillfällen har bärgningsföretag varit i arbete här för att ta upp stenkol och för att spränga sönder
vraket och ta vara på plåtskrotet. Detta har fortgått fram
förbi andra kriget med dess brist på all slags metall. Sålunda togs Frans ankare upp en sommardag 1956. Det var tal
om att ta vara på det och lägga ut det som ett museiföremål
vid stelegången. Platsen där Frans ligger har blivit en eftersökt ålfiskeplats, som kallas "Ångbåden".
Året 1920 för med sig ytterligare ett sorgebud om död till
Mölle. En Mölle-bo, 31-årige styrmannen Franz Oskar
Svensson anställd på S/S Thorvald av Landskrona dör den
4 december 1920 efter olyckshändelse i West Hartlepool.
På sjukhuset, dit han förts, lyckas man inte rädda hans liv.
En lovande sjömansbana klipps av i förtid. Hans kropp
förs hem och begravs i Brunnby kyrkogård torsdagen den
16 dec.
Sedan kriget dragit förbi kommer det ett par olycksfria
år, men år 1923 belastas åter sjömanskåren i Brunnby med
nya dödliga sjöolyckor. Vid olyckshändelse i Kiel den 6
mars dör styrman Charles Pettersson, från Nyhamn, enl.
notis i HD.
Den 17 mars 1923 är fiskaren Anders Fisch ute på snörp187

vadsfiske i Halmstadsbukten, sju distansminuter från Hallands Väderö. Sonen Fredrik är med. Då de ska släppa ut
de tunga redskapen fastnar Anders Fisch i en vadlina och
dras överbord. Man lyckas få upp honom, men den 74-årige mannen är redan död.
Han var far till Arvid, som gick bort under liknande omständigheter söder om Väderön i oktober 1918. Brodern
Fredrik var med även då.
Den 16 april 1923 omkommer Johan C Pettersson från
Bökebolet, då han går överbord från Star of Alaska i norra
Stilla havet.
I början av november detta år är det flera fartyg som vid
Västra banken - i närheten av Gävle - lägger märke till vraket av en segelskuta, som driver med bottnen upp och riggen flytande bredvid. Man slår larm och vraket blir bogserat in till Gävle, där det fastslås att det är skonerten Dolly
av Brantevik, på 129 ton, trälastad, på väg mot Landskrona. Besättningens öde är och förblir okänt. Dolly var bemannad av fem man, en av dem hette Janne Svensson, var
matros boende Flundrarp 1, född 1905. Olyckan tidläggs
till den 9 november 1923.
Några dar senare detta år är det en ny ung Arilds-bo som
offrar sitt liv i sjöfartens tjänst. 18-årige Harry Andersson,
Arild 17, är mönstrad ombord på ångaren Colombia av
Landskrona, då en brottsjö den 14 nov. spolar honom
överbord ute i Nordsjön.
Under åren 1924 och 1925 återfinns ingen seglande
Brunnby-bo i socknens dödbok.
Jag kommer fram till att under tiden 1900-1925, alltså
under 1900-talets första kvartssekel, har 58 sjömän från
Brunnby socken offrat sina liv därute, detta för att livet
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och handeln skulle fortgå. Arild har varit hårdast drabbat 19 män därifrån återvände inte hem. Mölle kom lindrigare
undan - 15 män förblev borta. Nyhamn åderläts på sju
man, Lerhamn på tre.
Hårdaste året var 1903, nio män från Brunnby fann detta år sin död i vågorna. Första världskriget har nio invånare
från Brunnby på sitt konto. Dessa nio var vår sockens tribut till det stora kriget, ett offer måhända för att vi skulle
kunna fortleva.
Under detta kvartssekel har elva handelsfartyg med
sockenbor ombord försvunnit med man och allt, ibland
helt spårlöst. Ingen överlevande har kunnat vittna om hur
döden träffade våra män. Dessa händelser lämnar en ödslig tomhet och den kretsar kring följande fartyg: skonertskeppet Elin, barkskeppet Vivsta varf, ångaren Malmberget, Anna Greta, Aldebaran, Adolph Meyer, fullriggaren Tasman, 3 mast skonaren Viken, barkskeppet Ernst
och skonert Dolly och Hans. Härtill kommer två mindre
fiskebåtar, som med sina män försvunnit under fiske vid
Kulla berg.
Dödsolyckorna för Brunnby-sjömännen har varit spridda över hela jordklotet. Hela världen har varit deras
arbetsplats. Nordsjön har varit det farligaste farvattnet;
här föll 15 sjömän från Brunnby socken. Men även hemmafarvattnen har varit farliga, sex män offrade sina liv under fiske eller sjöfart i närheten av Kullaberg.
En förteckning över olycksplatserna ter sig som följer:
I Nordsjön
föll
15 brunnbybor
Kattegatt
11
Östersjön
11
Atlanten
7
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Hemmavid
Engelska kanalen
Stilla havet
Indiska oceanen
Medelhavet
tillsammans

6
3

2
2

1
58

I krig delas det ut medaljer, ges andra äresbetygelser eller reses monument över dem som offrar sina liv eller tappert genomför sina uppdrag. När det gäller våra i fredlig
tjänst sjöfarande män, vore det på sin plats att deras offer
hugfästes på något ärofullt sätt.
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Våra lekar i Mölle
Oh min barndoms lekar!
Jag sitter mitt inne i tjocka Stockholm, ensam i min lya
och lever mig tillbaks genom årtiondena. Det är som om en
ny människa intog min plats.
Och nu, vid mogen ålder, vill jag gärna fråga mig:
Varför leker barn? Varför lekte vi?
Och när jag nu liksom från ovan ser tillbaks på min barndoms lekar, finner jag, att det var en oändlig massa lekar vi
lekte där i Mölle. Ett hastigt överslag säger mig att där var
ett hundra-tal olika lekar. Och jag skulle kunna dela upp
dem i olika grenar: där var rena förströelselekar, där var
utslagningslekar, där var hårda och fräna lekar, nästan en
avbildning av kriget, där var hasardlekar, där var förvärvslekar, där det gällde att klå åt sig mesta möjliga. Där var lekar enbart för pågar, lekar enbart för töser och gemensamma lekar. Jag tycker mig finna att några lekar uttryckte
Darwins tankar det gällde att kora den bäst skickade, att
kora en enda överlevande. Ibland föreföll det som om vissa lekar hade en slags religiös förgrund eller rent av hedniska riter inom sig. Och ibland kunde jag få tanken att leken
var en förberedelse till det hårda liv med arbete och kamp
och ovisshet som väntade en.
I gamla Mölle kunde leken ha en hård bakgrund. Ett talesätt kunde vara: "du får inte gå ut och leka förrän du bundit två eller tre omhand på en närding".
Flera av lekarna hade ren utslagningskaraktär. En av
deltagarna var liksom utstött ur gemenskapen och kämpade förtvivlat för att åter komma in i den igen. Grupp lekarna skulle man kunna likna vid kampen i klassamhället.
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I gamla Mölle blev det inte så många lekår. Normalt måste
pojken ta till sjöss dagen efter konfirmationen. Ofta nog
började sjömansbanan redan i 12-års åldern. Ja, redan i tioårsåldern, som glivapåg i sillfisket. I själva verket gled aktiviteten över på nya områden. Ynglingen sökte sig till dansbanan där det fanns flickor och brännvin, och det kunde bli fråga om att slåss med höganäsare och andra uthäringar. Det
kunde bli hårda tag, dansbanan på Kullagården och paviljongen i Arild kunde vara platsen för bataljerna.
I Mölle hade vi utomordentliga lekmöjligheter.
Byns gator, vägar, torg och öppna platser var så gott som
bilfria. Det fanns hästskjutsar, men de var inte så farliga. På
den tiden uppträdde vi i kortbyxor, ofta barfota, en hälso~
sam klädsel, där sol och vind spelade på bara ben och fötter.
Trätofflor var den vanligaste fotbeklädnaden, under vinterhalvåret. Vi kunde också leka med tofflorna: med en spark
skickade man iväg ena tofflan. Ställde den sig rätt blev det
vackert väder i morrn, föll den på sidan blev det dåligt. Dit
vartåt nosen pekade kunde också utsäga något om väderleks-utsikterna: pekade den på solen, ja, då var saken klar,
pekade den på en molnig del av himlen, eller rakt emot vinden eller på ett regnmoln drog vi våra slutsatser om morrondagens ~äder.
Skog och berg och hav hade vi inpå knutarna. Söder om
Mölle utbredde sig den öppna Fäladen och oändligt åt norr
och söder sträckte sig längs Öresund och Kattegatt den
oändliga stranden. Att gå längs stranden, särskilt efter en
västlig storm, för att se om det drivit iland spännande saker
var roligt - det kallades att "stranna". På den tiden vi samlade tändsticksetiketter kunde man göra fina fynd. Tändsticksaskar från hela världen kunde driva iland längs Öresunds192

stranden. Det kom ut ett rykte att den som kunde få ihop
tusen tändsticksetiketter skulle få en cykel. Jag vet inte
varifrån ryktet härstammade, men det satte i alla fall fart
på samlandet.
Ibland kunde vi hitta flaskposter från Danmark eller
Norge. Och själva sände iväg såna; när vi hittade en flaska
med skruv- eller patentkork totade vi ihop ett meddelande
och slängde ut budskapet. Det måste ske vi "aulandsvind",
d. v .s. ostlig.
Från hamnen upp till stationen gick den breda oxelträdplanterade Järnvägsallen. Den var som gjord för våra
bollekar. Trädavstånden passade precis till vår lekplan.
"Rongboll" eller "Knelaboll" kallade vi vår vanligaste bollek, med slagträ. Vid ett träd gjordes en "knela", när man
slagit en lyra gällde det att springa till knelan och återvända utan att bli "stucken". Vi delade upp oss i två lag, det
ena ute det andra inne. Man strävade efter a-tt vara inne.
Blev någon stucken eller om utemännen tog lyra skiftade
leken. De skickligaste kunde slå höga fina lyror, andra var
suveräna i att sticka.
Jag ska försöka räkna upp alla de lekar vi lekte i Mölle i
min barndom. De som vi gick helt in i och vill börja med
dem där man jagar varandra. Där var
Pjätt, Sistan, Tagen, Donk för mej, Rymmare och fasttagare, Indianer och vita, Gömme, Gustaf Vasa, Brevpil,
Go da Konfader.
"Pjätt" var den enklaste och rejälaste leken. Där fordrades inga redskap eller konstigheter. Bara kvicka ben och
möjligen förstånd att se vem som var sämst i att springa, ge
sig efter honom och så klappa honom på ryggen eller axeln
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och säga "pjätt", därmed "var" han och fick nu jaga oss
andra efter sin förmåga. I regel höll vi oss inom ett begränsat område när vi lekte pjätt; hamnplanen, torget, en bit
gata, en äng etc.
"Tagen" liknande pjätt men var mera utvecklad. En
pojke eller tös "var" och skulle försöka få fast någon av de
andra. Vi hade två "bon" som vi sprang emellan. I bona
var man skyddad, fast samlades alla i ett bo kunde utemannen ropa: - Uten i skjuten i haren i bo.
Och fick så rusa in för att ta någon. De första två fångades
efter bestämda regler. Man måste hålla dem och ropa:
- Ett-två-tre- tagen.
Och nu fick de hjälpa till att fånga de andra, men behövte
bara klappa offren på ryggen och ropa "tagen". Leken gick
ut på att vara den sist infångade, häri låg äran. Vissa pojkar
var otroligt snabba i benen, hur man än försökte genskjuta
dem klarade de sig.
Vid pjätt och tagen hade vi ett besvärjelse-ord som friställde oss från leken och jagandet. Man ropade "tvilek"
och ställde sig därmed utanför leken.
"Sistan" hette en jagarlek, som idkades när vi var på väg
hem efter slutade lekar och övningar. Plötsligt klappade
någon en annan på ryggen och ropade "Sistan" och därmed blev det dennes tur att jaga. Man var fredad först i
hemmets trädgård. Det gällde att hoppa över staket eller
häckar för undgå skammen att ha fått "sistan".
Något av jagande lek var språngmarschen hem från kyrkan under påskveckan. I god ordning, två och två i led,
med lärarinnan i täten marscherade vi iväg till Brunnby
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kyrka, sex kilometer avlägsen. När vi pinat oss igenom Anders Malmbergs långa predikan och hört slutpsalmen var det
fritt fram att störta iväg hem. Det blev en kapplöpning, där
jag brukade ligga främst, röd som en kräfta nådde jag Mölle.
Resten av dagen var fri, såvida nu inte föräldrarna hittade på
några tradiga ärenden.
"Donk för mej" lektes runt den gamla kolgården, som låg
där nu Hamnhuset ligger. En pojke "var" - han hade räknats
fram genom någon ramsa. En dörr utsågs till "donkplats".
Medan deltagarna gömde sig bland uppdragna båtar, sumpar
eller annan remedja eller ställde sig bak hörnet fick den jagande med avskärmade ögon räkna till 20. När han räknat till 20
sa han för säkerhets skull:
- Donk för alla hemtjuvar.
Leken gick ut på att springa fram och donka sig och då komma före den som "var".
- Donk för mej, ropade man och slog näven i dörren, som
var "donkplats".
Huvudet var kikfritt under denna lek.
"Gustaf Vasa" kallades egendomligt nog en lek som egentligen var partigömme. Vi delades upp oss i två lag, det ena
skulle ge sig iväg och gömma sig, det andra skulle leta reda på
dem. Vid sökandet ropade man "svara" och då skulle de gömda vissla. Med hjälp av visslandet sökte man sig fram, men
man fick inte skicka ut spejare. Leken lektes främst om hästkvällarna. Ibland kunde fyra gäng vara i farten och den mörka, ljumma hästnatten över Mölle kunde alldeles fyllas med
ropen "svara" och allehanda visslingar. Ofta gömde man sig
genom att krypa bakom häckar och buskar; det var inte så säkert att husägarna i Mölle odelat tyckte om leken.
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"Brevpil" var också en lek med två lag. Det ena sprang
iväg för att gömma sig, det andra skulle leta reda på dem .
De som fick gömma sig ritade pilar på gatorna i Mölle (som
då inte var asfalterade) för att ge antydningar om var de
fanns. På vissa ställen ritade man till ett "brev" på pilen .
Där denna pekade låg ett brev som talade om vart man ämnade gömma sig. Leken fordrade alltså papper, en blyerts
och förståss pinnar att kunna rita i landsvägsgruset med .
"Goda Konfader" var en lek vars namn jag inte kan klara ut. En av de lekande utsågs att vara Gud Fader eller
släktens äldste, de andra hans barn. Nu kom de på besök
och han frågade dem vad de gjorde, vad yrke de hade. Genom handrörelser skulle man beskriva det och nu gällde
det för den gamle att gissa det och därefter hade han rätt
att hugga en i högen, som i sin tur fick sitta som fader. Leken var såväl rolig som rörlig och intelligent.
En "social" lek var att ute i skogen bygga "hoddor". Det
kunde bli riktigt hemtrevliga sådana. Hövding valdes i demokratisk ordning, vi torkade vildäpplen till proviant,
organiserade försvar . Det fanns nämligen andra gäng , man
tog sig för att riva varandras hoddor. Det var som ett miniatyrkrig , erövringståg etc.
Vi hade en massa kastlekar. Den enklaste och vanligaste
var att sätta upp en bleckdunk eller glasflaska och så försöka slå prick på den , "ramma" den som det hette. Den som
prickade var duktigast, däri låg äran . Bullret när bleckdunken brakade omkull eller klirret när flaskan gick i kras var
som musik för pojköron.
En liknande lek var att med snöbollar pricka en flagg196

stång högst upp. Man såg hur träffarna kröp uppåt. När
flaggstångskulan prickats var leken avgjord - där fanns inget att tillägga. Undertecknad var ganska styv i de ovan
nämnda lekarna.
"Slå zink" var en kastlek som fordrade god styrka i armen och skicklighet i kastet. Det gällde att kasta en flat
sten så att den studsade mot vattenytan. Jag tror att leken
på sina håll kallas att kasta smörgås. Den som kunde få
flest studsar var duktigast.
Allvarligare var att kasta med hjälp av stenslungan. Den
dök upp i Mölle 1920-22. Den bestod av en läderbit och två
drygt meterlånga ~noddar av pilksnor. Den en.a knöts fast
kring långfingret, den andra försågs med en rejäl knut som
man kunde hålla mellan pekfinger och tumme. En lagom
stor sten lades i läderbiten och så svängde man det hela några varv kring huvudet, några snabba varv och släppte så
den fria ändan. Med en väldig fart sköt stenen iväg, ofta
sjöng den genom motståndet mot luften. Den seglar i väg
och kunde ta mark, eller rättare hav, nästan utom synhåll.
Vi stod nämligen alltid vid stranden av Öresund under
denna lek, riktningen var svår att bestämma, det gällde att
ha havet framför sig. Det kunde vara dödens att få en sådan sten i huvudet, det uppges att David använde denna
slunga mot Goliath. I Helsingörs Årsbok för 1977 har jag
sett den ingående beskriven, den fanns alltså också i Danmark fordom.
"Att driva med klot" var en ganska hård lek. Vi hade ett
litet runt träklot i nödfall en rund sten och var uppdelade i
två lag som försökte driva varandra bakåt genom att kasta
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klotet med all kraft. Man skulle stå och kasta där man lyckades att stoppa det. Träklubbor, sköldar och liknande användes som stoppare och skydd för egna kroppen. Torget i
Mölle och Järnvägsallen var ypperliga banor för denna tävling. Någon gång studsade klotet så att det träffade någon
deltagare i huvudet med blodvite som följd.
Slå kag, spela vipp, skjuta med slangbåge och naturligtvis snöbollskrig var andra kastlekar. Vi byggde snöfästningar och kunde organisera formliga snöbollskrig. Att få
en fullträff i nacken på någon så snön drösslade ner under
kläderna smakade alltid bra för den kastande.
Slå kag var en rätt enkel lek. Fyra eller fem flata stenar
staplades ovanpå varandra. På lämpligt avstånd skulle
man slå omkull stapeln, en pojke som var uteman skulle
bygga upp den igen innan den andre hunnit rusa ut, ta sin
kaststen och komma tillbaks till mållinjen. Lyckades man
inte hinna tillbaks fick man bli uteman och stapelresare.
Leken fordrade kastskicklighet och snabbhet.
En mängd bollekar förekom i Mölle på min tid. Överlag
fordrade de av sin utövare att de var säkra i kastet och
snabba i benen.
Där var vanlig stickboll, då vi var uppdelade i två lag, det
ena "var" det andra hade "leken". De som "var" skulle jaga de andra utan att springa med bollen. Det gällde att kasta sinsemellan så man kom nära sitt offer och kunde sticka,
träffa honom med kastet.
Vidare fanns där Knelaboll, Rongboll, Ringboll, möjligen Långboll och så tösernas bollskolor. Tösernas skicklighet imponerade på oss. Medan de lät bollen studsa mot en
vägg gjorde de olika moment: knuffade tillbaks bollen
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med en eller två knutna händer, med handflatan, skallade
den, kastade den under vänstra eller högra benet, bakom
ryggen etc. Det kunde vara svårt nog med en boll, men töserna briljerade med att ha två bollar igång.
Väggen utanför bageriet, Bror Karlssons bageri, var den
mest omtyckta platsen när barnen studsade sina bollar.
Det fanns några flickor som kunde bolla med fyra bollar,
det var stiligt att se, vi pojkar blev verkligen imponerade.
Vid ringboll ritade vi en stor ring på marken. En räknades ut och "var" och fick stanna utanför. Det gällde nu för
honom att pricka någon därinne så att bollen stannade innanför ringen. Den som prickats hade chansen att stöta ut
bollen, innan den stannat, i annat fall fick han ta upp den
försöka pricka utemannen och lyckades det fick han förmånen att stanna kvar därinne. De som åkte ut fick hjälpa
till med att pricka innemännen.
Längre fram kom fotbollen. Vi delade upp oss i två lag
och spelade på sommarkvällarna på Biskopens äng. Det
fanns en källa strax intill ur vilken vi drack vattnet törstiga
efter den svettdrivande leken. Vi organiserade oss också i
lag och tävlade med lag från andra byar inom socknen. Det
kunde då bli skarpare fotboll. Det kunde hända att fotbollen flög över staketet in i biskopens trädgård och hamnade
bland hans blommor. Det tyckte han inte om. Ha_n stod på
sin veranda och skällde och gormade. Men målvakten klev
lugnt över hans staket, gick kallt och lugnt fram till den förflugna bollen och plockade upp den alltmedan biskopen
hötte med sin käpp och skälvande av ilska lät sin röst ljuda.
Spelet kunde fortsätta.
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Att spela kule kan också betraktas som en bollek.
Kulspelet var ett av de säkraste vårtecknen. Så snart snön
var borta och marken någorlunda torr kom spelet igång.
Ursprungligen spelades det med hål. Med hjälp av en kula
trampades det upp ett hål. Alla deltagarna kastade sina kulor mot detta, den som kom närmast blev "fyr" den som
kom därnäst "ant". Nu fick fyren kasta alla kulorna och det
gällde för anten att klara dem ner i kulhålet. Han vann alla
de som han lyckades med, nästa man fick fortsätta när han
missat. Det kallades att klara att stöta till kulan, man fick
inte följa.
Längre fram övergick vi till triangel. En kula placerades
i varje hörn och så gällde det att klicka ut dem. De kulor
som stannade inne i triangeln gick förlorade och dess ägare
var också ur spel.
Kulorna bars i en påse som någon flicka sytt. Efterhand
kom det vackra glaskulor i burk. De spelade man inte bort
utan bytte ut dem mot vanliga grå stenkulor.
Med den tidens penningbrist som bakgrund var det
mycket smärtsamt att förlora sina kulor. Man kunde se
barn gråta över sin tomma kulpåse.
Vi är inne på vårens första lekar och bland dem räknas
också att hoppa hage. Det var främst en lek för töserna.
Jag vill minnas fyra varianter. En med tre rutor, en i kvadrat med nio rutor, en lång hage med ömsevis en och tre
rutor, och en spiralformad. Man kastade en flat sten eller
porslinsbit, varvid man måste se till att stenen blev liggande innanför önskad ruta. Efter att man hoppat alla turerna
fick man kryssa en ruta därmed betecknande att den var
ens egendom och förbjöd de andra deltagarna att trampa i
den. De måste hoppa över den vilket skärpte leken.
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Hoppa rep var också en vårlek. Det var bara töserna
som idkade denna konst. Repet var lätt gjort, händiga sjömän gjorde fina knopar i ändan. Till synes var det en enahanda lek, men vid närmare granskning finner man att där
fanns många turer. Den hoppande stod på ett ben, höger
eller vänster, hoppade jämfota, tog två skutt, slog repet
framifrån, bakifrån osv. Två töser kunde hålla i varsin ända av hopprepet och låta en tredje tös hoppa alla sina konster medan de svängde det, kanske snabbare och snabbare.
Knivalekarna var också säkra vårtecken. Ett stycke
mark med mjuk och plastisk jord valdes ut ritades in med
en ruta för varje deltagare. Man kastade kniven i motståndarens ruta, drog en linje i bladets riktning och delade hans
område i två. Han fick avstå det ena. Det gällde att pressa
honom till ett så litet land att han inte kunde stå i det utan
att trampa på linjen, gränsen. Då var han ute ur leken.
Denna lek kallades "Land och rike". Det förekom också
en knivskola som påminde om tösernas bollskola. Det gällde att hålla kniven på olika sätt i bladet, liggande i handflatan etc. kasta den och få den att bli stående.
Vi hade i Mölle en mängd djurlekar. Att hålla kaniner
kan betraktas som en lek, fast den var matnyttig. Första
världskriget pågick som värst under min barndom. Jag
minns hur jobbigt det var att "röska" gräs och grisatistlar åt
de glupska kaninerna.
Det förkom att pojkar tog grodyngel i en glasburk, borta
i Lergravarna, och att vi sedan följde ynglets egendomliga
utveckling tills det började likna grodor.
I bokträdens håligheter var det en kråkfågel som byggde
bo och ruvade fram ungar. Den hade flera benämningar:

201

alika eller tjas, officiellt heter den kaja. Flera pojkar roade
sig med att tämja den, vilket var ganska lätt. De kunde rent
av lära den tala och den kunde bli ganska tillgiven och följde sin husse vart han gick.
Pojkar som hade praktiska fäder kunde få ekorrburar i
gåva. Dessa var försedda med ett hjul vari ekorren sprang
runt så det snurrade så det nästan sjöng i det. Vi stod förundrade och tittade på ekorrens smidiga och snabba rörelser.
Vårt fiskande kan också betraktas som en lek, där djur
var inblandade. Vi låg på magen på kajkanten och stirrade
ner genom det klara vattnet mot den svarta karpkroken,
som hängde i sin svarta björntråd ett stycke ovanför bottnen. Krokarna köpte vi hos handlarn, jag vill minnas de
kostade ett öre styck. Sänkena gjorde vi av bly, som vi
smälte av kapsyler från vinflaskor och liknande, som letades reda på i hotellens sopbodar. Och som bete hade vi
plurkor, det är snäckor som i tusental växer just i vattenbrynet på stenar och klippor.
Där nere fanns de listiga karuserna, som bara nafsade på
betet. Det räknades nästan som en bravad att få en sådan
på kroken. Men så kommer en karpa glidande och nu vaknar man till. Spänningen stegras. Karporna var glupska,
bara de fick syn på betet nappade de och slök alltihop och
var fast. För att väcka deras uppmärksamhet gjorde man
små lätta rörelser med kroken. Jag vill minnas att vi sålde
karpor vid sina tillfällen till fiskarena för ett öre stycket.
De använde dem som bete, levande, på långkrok.
Nere på bottnen kunde krypa en krabba. Man lade det
feta betet framför honom. Han gav sig på det, tycktes
glömma allt annat och nu gällde det att lyfta hela härlig202

heten . En pojke klättrade ner och höll fram sin mössa att
fånga in krabban så snart den kommit över vattenytan. Det
var inte alltid det lyckades. ibland kunde en torsk uppenbara sig därnere. Då blev det som feber bland oss . Torskarna brukade nappa bra. Ibland kunde vi få syn på en
ålakusa, ibland en vittling, ibland en ål men denna bara
gled undan .
Vi kunde också upptäcka flatfiskar, en flundra eller
skrubba. De nappade inte utan skulle tas med tom krok,
helst en liten torsk-krok. Denna lirkades försiktigt intill
bytet och så ryckte man till i rätta ögonblicket i rätt riktmng .
Det förekom en ful lek bland de större råa pojkarna, att
korka ulkar. Leken var ett uttryck för deras inneboende
sadism och drift att döda och plåga. Vikarna hade stort gap
och var försedda med taggar, möjligen giftiga. Korkar anskaffades och sattes på taggarna, för att göra det riktigt bra
proppades en kork in i det stora gapet. Så kastades den arma fisken ut i hamnen och låg där och sprattlade under förtvivlade försök att komma under ytan , vilket grundligt
misslyckades. En ursäkt för den grymma leken var väl att
fisken var så ful , den skrämde bort andra fiskar, hans taggar kanske var giftiga .
Att röva fågelbon på ägg kan också betraktas som en
djurlek, men en ganska farlig sådan . Det fanns några pojkar som överdängare i att klättra . De kunde på något sätt
ta sig uppför de släta bokstammarna vid Kockenhus till
alickornas bon .
Ett strå vassare var att ta sig upp till råkorna i Krapperups park. Råkorna byggde i kolonier högst upp i topparna
på träden. Den djärvaste av oss satte iväg uppåt, han var
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något av en akrobat. Med andan i halsen stod vi på fasta marken och följde honom på vägen uppåt. Han hade sin mössa
mellan tänderna. De svaga grenarna sviktade under honom,
när han sträckte ut sin ena hand och plockade åt sig äggen,
dock inte alla i ett bo, och försiktigt stoppade dem i sin mössa. Med den äggfyllda mössan mellan tänderna började så
nedklättrandet, det lika farligt.
Den djärve klättraren hade här fått fina bytesobjekt till sin
äggsamling. Man hade äggen i lådor som indelats i fack av
kartongbitar och bottnats med bomull eller liknande.
Det förekom också att ägg, främst kråkägg, kunde läggas i
någon misshaglig vuxen persons träskor. Med stor spänning
avvaktades vad som skulle hända. Särskilt stor var spänningen om det var en temperamentsfull karl med häftiga och
snabba rörelser - såna utvaldes förståss - och det språk och
kommentarer som följde är omöjliga att återge. Det hela var
mest ett uttryck för pojkars nyfikenhet, nyfikenhet på medmänniskors reaktioner.
Så var där en lång rad lekar, som man kan kalla tekniska,
och som fordrade särskilda redskap:
Gå på skridskor, åka släde eller sparkstötting (kallades att
hala), gå på styltor, skicka upp drakar, göra beddelyktor,
bygga flottar eller kanoter och paddla med dem, segla eller ro
med snipa, slå katten ur tunnan, segla med modellbåtar i Bådasjön, hoppa rep, skjuta med pilbåge, cykla.
Att cykla var en verkligen teknisk lek. Det kunde vara
svårt nog att lära sig cykla - merendels lärde vi det på herrcykel. Vi stack ena benet in genom ramen och som det inte
fanns något kedjeskydd på den tiden ritsades vaden sönder
och blev blodig. Men sen man vuxit till och lärt sig cykla riktigt
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erbjöd sig cyklandet många nya möjligheter. Man kunde
jaga varandra som vid ett vanligt tafatt.
De mera djärva tog sig för att cykla på parapeten, därute
där den var bred kanske det inte var så farligt, medan den
inre var smal och farlig. Ett kraftprov var att cykla uppför
Möllebergsliden, ända upp till "Femöringen", vilket var
ett kraftprov även för nav och cykelkedja.
Vi samlade oss i gäng för att cykla till Höganäs, en mil
avlägset. Det var ett äventyr, som kunde ha sina risker. Vi
passerade nämligen stathusen i Krapperup och här blev
man antastad av statarungarna, som var kvicka att hugga
tag i våra cyklar, de kunde ge oss en omgång, plundra oss.
För att undvika detta tog vi vägen förbi Brunnby kyrka och
genom Smedstorp.
Att skjuta med pilbåge kunde ha sina risker. Vi satte
nämligen en spik i spetsen på pilen för att den skulle bli sittande i trädstammen eller husväggen då vi sköt prick. Det
berättades en hemsk historia om pilbågens farlighet. En
pojke, för flera år sedan, skulle prova sin skjutskicklighet
och träffsäkerhet genom att skjuta en kamrat i ändan.
Denne böjde sig därför framåt, men skjutet dröjde, han
skulle kika efter mellan sina ben vad som var i vägen - just
då kom pilen, träffade honom i ögat, vilket gick till spillo.
Han fick sedan gå omkring med bara ett öga, men klarade i
alla fall livhanken, kunde gå till sjöss med god framgång.
Pilbågarna tillverkade vi först av eneträ, som var segt
och starkt, men så kom byns handlare på att ta hem rotting, med följd att vi övergick till den.
Att åka med släde eller sparkstötting kallades att hala. I
Mölle hade vi långa härliga backar att åka utför. Vi kunde
ibland sätta ända uppe vid milapelen (Barnkullen), åka
205

nedför "Tyskens", nedför Peter Gemma eller Möllebergsliden, förbi Bergkvistska huset och ner i Tångnean.
Skickliga skeppstimmermän i Mölle gjorde slädarna.
Dessa hade två tvärgående säten mellan vilka man flätade
tunt rep. Vanligen rymde de tre åkande men kunde späs på
med ytterligare ett par stycken ungdomar. Smeden satte
järnmedar på dem, bredare för snö, mycket smala för ren
is. Vi styrde ekipaget med "balestagen". Denna var tre-fyra meter lång och försedd med pik så att man kunde staka
sig iväg vid starten. Sen tjänstgjorde den som en pålitlig
styråra. På kvällarna kunde det vara långa karavaner av
folk som drog upp de tomma slädarna eller kälkarna till
startplatserna. Andra bar de pikförsedda långa stavarna Det såg ut som en trupp Karl XIl:s krigare.
Sparkstöttingen kom omkring 1920. Tack vare sina tunna skenor kunde den ge en ohygglig fart. !synnerhet gällde
detta på Storhallen-backen, där vi satte vid första eller
andra bänk. Jag minns med en rysning en episod från mina
turer på denna backe. I full fart susade jag nedför, där från
vänster ser jag en av de mindre pojkarna komma med sin
spark, jag ser att han har en liten gräddspann på styret, han
kommer från mjölkaffären. Jag ropar allt vad jag kan, men
han uppfattar det inte riktigt, kollisionen är oundviklig.
Jag ser ännu hur gräddspannen i en hög båge far upp i luften och dimper ner tillbucklad med grädden sprutande omkring. Pojken klarade sig, jag hade några ören på mig så
han kunde gå tillbaks och köpa ny grädde.
På Möllebergs-liden uppstod det efterhand en ren iskana och dess blankare denna blev ju högre fart blev det. Det
kunde hända att fullastade slädar eller långkälkar med ett
brak gick in i husväggarna med läkarbesök som följd. Den

.
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legala trafiken var ett faromoment. Vi la oss till med ett
varningsrop som fortplantades upp genom hela isbanan.
När det kom en hästskjuts, ropade vi "körare, körare".
Själv minns jag med fasa hur jag vid ett tillfälle liggande på
magen på min släde ej lyckades hejda den utan kom in
bland de åtta hästbenen och tillhörande hovar på en dubbelförspänd häst-och-vagn.
Vi gick på skridskor på Mölle mosse, Lycke mosse och
Lergravarna. Under stränga vintrar när havet lade sig och
isen bar på Öresund förlades våra övhingar dit. Men havsisen var alltid opålitlig, förädisk. En annons införd i lokaltidningen den 18 febr. 1922 vittnar därom:
"Vi tackar pojkarna Ragnar Larsson, Allan Öfverberg och Nils Ahlqvist från Mölle för att de räddade iland
vår son Allan, som gått ner sig på isen på Öresund. Tack
vare modiga insatser, lyckades de rädda honom.
Arvid och Italia Jönsson, Mölle".
Ett vackert sätt att hugfästa en räddningsbragd på.
Isvandringen ute på Öresund hade också andra faror;
plötsligt kunde dimman komma svepande. Då förlorade
man helt orienteringen. Vid ett tillfälle var vi ett stort gäng
pojkar och flickor som omslöts av tät dimma och inte kunde ta ut riktningen till land. Men genom att stå alldeles
stilla och dödstysta och lyssna kunde någon höra röster eller ett hundskall - åt det hållet låg land, frälsningen.
Vid något tillfälle gick jag ensam till Höganäs på isen,
satt en stund på Långa skär för att vila och återvände så.
Vad jag tycker var en god prestation. En gång trampade
jag igenom under färden.
På Mölle mosse var isen säkrare. De stora pojkarna
ordnade issnurra. En påle drevs ner i bottnen och vid den207

na fästes en tunn slana i proportionen 1:4. Genom att driva
på i den kortare ändan fick man upp en ganska god fart.
Att "sea" eller "svikta" på isen var vådligt spännande. I
en lång rad rörde man sig fram över isen. Det uppstod en
våg, det knakade dramatiskt och olycksbådande. Risken
var alltid att komma i otakt med isvågen och trampa igenom. Det kallades att "plumpa". Havsisen var betydligt
segare och gjorde det möjligt att få upp ganska höga vågor
framför sviktargänget.
Att hoppa mellan isflak, var en konst för sig, men nog så
farlig. Man kunde också med hjälp av en halestake segla
eller staka sig fram med isflak som farkost. När det gäller
skridskor hade vi först svanskridskor med fyra remmar, så
kom patent med två. Man drog åt remmarna så fötterna
höll på att domna.
Till vintern eller rättare vårvinterns nöjen hörde att "slå
katten ur tunnan". Denna lek var rent av vinterns höjdpunkt. Den hade urgamla anor, den kom närmast från
Danmark, den vär nån slags karnevalsupptåg. Den ägde
rum fastlagssöndagen. En tunna ingick i den som ett av huvudföremålen. Ursprungligen stoppade man in en levande
katt i tunnan och den som slog sönder tunnan så att katten
slapp ut blev "kattakong". Det berättades om hur kvinnorna ängsligt bevakade sina kattor veckor, ja månader innan
den kritiska fastlagssöndagen. Längre fram övergick man
till att lägga en dunk brännvin inne i tunnan och detta kunde sätta lika hög fart på slåendet.
I min tid korades den till "kattakong" som slog ner den
sista ribban eller stävan. Han bars i triumf till den lokal
man hyrt för kvällens lekar. Töserna hade inbjudits dit och
de hade gjort ett påskris som överlämnades till kongen.
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"Slå kattet:1, ur tunnan", vilket ägde rum fastlagssöndagen, var vårvinterns stora händelse
i Mö/le. Ar 1931 debuterade flickorna som "kattagäng".

Och så med uppehåll för intagning av kaffe och fastlagsbullar dansade och lekte vi till långt fram på natten. Det var de
sedvanliga ringlekarna som kom till användning. På måndagen var det si och så med skolarbetet, men lärarna hade
ett visst överseende.
Vid några tillfällen förekom det ridande i denna lek, liksom de till fots var de utklädda. Med en svensk fana och
dragspel i täten gick man i procession genom byn. Av
hamnkaptenen Anders Rifve fick vi låna signalställ, glada
flaggor i alla färger, som hissades vid hamnplanen, där leken utspelades.
Första gången i Mölles historia flickor anordnade "katta-tunna" var år 1931.
Vintern övergick till vår med kulspel och hoppa hage
och blev sommar då segling med modellbåtar i Båda-sjön
blommade upp för fullt. Det var en vacker lek, jag skulle
vilja kalla den social. Båda-sjön låg omedelbart söder om
Mölle hamn, innanför den s.k. ören. En pojke stod på
ören, en inne på vågbrytarns stora stenar och så lät man det
lilla segelfartyget segla fram och tillbaka mellan sig. Vid
varje kryssning måste man reglera rodret och brassa seglen. De pojkar som hade sjöfolk i släkten eller familjen
kunde få fram stora och vackra modellskepp, vilka vi avundade. Dessa skepp skulle mycket väl ha kunnat dugt till votivskepp i kyrkan.
I anslutni1ig till seglandet byggde vi hamnar, bassänger
och kanaler i strandlinjen. Någon av oss som var speciellt
begåvad ritade upp sjökort över Båda-sjön. Vi satte upp
fyrtorn, som försågs med en ljuskälla, vanligen en bit stearinljus. Vi satte ut prickar. Vi lärde oss att kasta sten så att
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en havererad båt drevs i en viss riktning. Vi fångade krabbor och räkor, som vi kokte i eldar som gjordes upp, i nödfall åt vi dem råa. Vi vadade tills tårna höll på att lösas upp
och i yttre avdelningen kunde vi bada. Jag kan ännu känna
hur grästången kittlade mot magen, då jag här lärde mig
att simma. Vi badade nakna, det var endast pojkar som
höll till i Båda-sjön.
Båda-sjön, ja, det var ett paradis för oss, detta lekavsnitt
vill vara något av en elegi över en förlorad lekplats, rentav
Mölle enda naturliga lekplats. Den är borta nu, förstörd,
man har fyllt ut den för att bilar mm ska få plats ...
Lite mer avancerad och tillhörande lite högre åldrar var
att snickra ihop flottar eller kanoter och att sedan med dem
ta sig ut på djupare vatten. Man stakade eller paddlade sig
fram.
Besläktat med detta sätt att förflytta sig och färdas var
att ro eller segla med snipa. Praktiskt taget varje familj i
Mölle ägde en snipa. Det sattes krav i denna lek. Man måste ro vackert, i noggrann takt och när man tog upp åran efter årtaget fick man inte lyfta den för högt utan man skulle
låta den stryka fram längs vattnet och därvid "skävra" den.
Inte heller fick man plaska när man satte ner den i vattnet.
Med hjälp av snipa gjorde vi roddturer till Lerhamn, till
Kullens fyr och ibland ända fram till Ablahamn. Med fyra
åror ute kunde vi få upp en ganska god fart. Att kunna ro
med två åror och därtill kunna ro vackert var en slags mandomsprov. Efter slutade övningar gällde det att snyggt och
fint förtöja snipan; fånglinan skulle vara vackert fastsatt
vid sin pållare med ett halvslag, årorna ligga snyggt åt samma håll, fendrarna vara ute, akterförtöjningen väl fastsatt,
tollapingarna urtagna och inlagda i sina fack osv.
211

Vissa, ljumma sommarkvällar när vi var ute och rodde
på Öresund blev vi förundrade över marelden. Vi förstod
inte hur, men vattnet kring åror och kring stäven blev
plötsligt lysande. Det var som en slags eld, när vi närmare
granskade fenomenet tyckte vi oss finna att ljusskimmret
bestod av miljontals ljusprickar. Senare har jag läst att det
rör sig om självlysande plankton.
Och när vi strövade på Kullaberget under ljumma sommarnätter kunde vi träffa på lysmaskar. De låg där starkt
glödande, vid första anblicken trodde vi att det var en tänd
cigarrett-stump. Vi försökte samla sådana, men deras lyskraft försvann i fångenskap så vi släppte ut dem igen.
Till skogen och våren hörde att av rönngrenar göra visselpipor och flarpor. De skulle göras när rönnet var "löft",
när barken släppte. I visselpiporna fick vi fram olika toner
allt efter visselpipans längd och tjocklek. Detsamma gällde
vid "flarporna". Vi tog av barken ungefär fem cm, skalade
bort grovbarken på en cm, tuggade till och blåste och fick
fram "flarpljudet". Detta varierade efter flarpans tjocklek. Det var alltså en ljudlek.
Badandet var och är och kommer väl alltid att bli en av
de stora tillgångarna i Mölle. Orten är inte badort för ingenting.
Vi pojkar badade från Lilla Brohoded. Detta ligger mitt
i byn. Det är den minsta av kajerna. Den låg i anslutning
till "Sannen" där det på vår tid var rent vatten och anlag till
sandbotten. Vi badade nakna. Det samlades högar av nakna pojkar, brunbrända pojkar. Vi tävlade om att bli brunast. Med ett snäckskal eller en sten kunde man rita våra
namn på ryggen i den härliga solbrännan.
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Att kunna simma var en självklar sak. Vi bottnade inte.
Vi tävlade i att simma längst under vatten. Där låg jag bra
till, genom att dyka ner till bottnen, ligga blickstilla och
hålla mej i en tångviska kunde jag stanna under i ett par
minuter. Man blev rädd däruppe att jag drunknat. Efteråt
fick jag en slags huvudvärk, antagligen koldioxidförgiftning. Vi dök ner till bottnen och tog silverslantar som turister kastade i. Vi prövade att dyka på huvut. De som var
osäkra på den punkten hoppade på benen, vilket av någon
anledning kallades att göra "skräddarhopp". Kröp man
ihop under hoppet kallades det ägghopp. Ute på pirens
bålverk erbjöds ganska höga hopp, men man fick akta sig
för magplask, det kunde svida bra. Vid allt badande gällde
det att doppa sig först. Den som blev sist eller verkade tvehågsen benämndes med ett s.k. fult ord.
Men så gjorde den stigande standarden och de stigande
hygieniska kraven i byn att man gjorde kloakutsläpp, däri
inräknat utsläpp från vattenklosetter i Tångnean. Vattnet
förgiftades och tog efterhand död på pojkbadandet. Detta
är något av en motsägelse i utvecklingen: stigande standard försämrar livsvillkoren, tar död på äkta livsglädje,
ödelägger hälsosamma lekar. Det är med bittert vemod jag
konstaterar detta och det blev ungefär samma förhållande
med lekplatsen Båda-sjön.
Vi sökte oss till andra badplatser och det fanns många
såna att välja på: Målarens kås, Karabryggan /bara för
män/, Svarta hallar, Ransvik /där gemensamhetsbadet hade premiär i vårt land/. Under våra strövtåg på berget badade vi i de kända malarna som Josefinelyst, Ablahamn,
Djupadal, vid Silvergrottan. Dessa badställen hade kristallklart, blågrönt vatten. Man kunde dyka direkt från
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På 1920-talet förekom det också ridande "kattagäng" i Mölle.

klipporna, ned i djupet, där tångviskorna vaggade i dyningen. På de rena släta klipporna soltorkade vi våra kroppar.
Att ströva omkring på Kullaberget kan betraktas som en
lek. En spännande, spänstig, lärorik och bildande lek för
den unga människan. Vad allt kunde vi inte träffa på under
dessa vandringar. Vi kunde stanna inför en meterhög myrstack, grunna över myrornas rastlöshet konstatera att
stacken låg söder om en trädstubbe eller klippblock.
Någon av oss berättade att han roat sig med att lägga en
fisk i en myrstack, det var en stack med stora bruna s.k.
pissmyror. Efter några dagar kunde han hämta ett alldeles
vitt, rent och helt fiskskelett. Myrorna hade gnagt av allt
ätbart. En annan av oss hade försökt att lägga fågelägg i en
myrstack istället för att blåsa ur dem. Han kunde hämta
skalen tomma och rena.
Vi kunde stanna inför ovanliga blommor eller stora
stånd av såna som blåsippor, liljekonvaljer, blåbär, lingon,
göksyra, björnbär, slån, kaprifol, blommande ljung, resliga enar, vresiga träd, som liksom krypit ihop inför den
ständiga, pinande vinden från havet, och så förundrades vi
av de stora bokarna som växte på Kullaberg. Borta vid
Kockenhus växte de allra största. Vi mätte omkretsen av
dem genom att hålla i händerna och slå ring runt stammen.
Var det inte tre pojkfamnar som gick åt för att inringa det
största?
Vi såg fåglar. Där var olika arter av måsar, alla lika skickliga flygare. Där seglade en hök eller vråk. Vi kunde skrämma upp en falk, det fanns ett par falkbo på nordsidan. Vi
kunde få se en törnskata spetsa en levande fågelunge på en
lång törnetagg, för att sedan långsamt kalasa på den.
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Vi lyssnade på olika slags hackspettar när de slog sina melodier på ihåliga trädstammar.
Vi skrämde upp vipor, det var ute på Fäladen, och försökte härma deras rop "Tjyv, tjyv" närde flög runt. Någon
av oss visste sig veta att man kunde få bort fräknar genom
att tvätta sig med vipägg. Och det var här ute på Fäladen, i
Lergravarna, vi hittade stora bestånd av grodyngel. Några
pojkar skröt med att de stilla vårkvällar hört klockgrodorna ropa.
Vi kunde se graciösa rådjur försvinna bland bokstammarna. Kaniner studsade in och försvann i gärena. Någon
av oss hade en anhörig som jagade derri. Vi fick ibland gå
med på jakten. När en kanin försvunnit in i ett rävgryt sattes nät för alla utgångarna, den lilla mjuka illern släpptes in
och så dröjde det inte länge förrän kaninen kom farande ut
som ett skott för att fastna i ett av näten.
Då och då såg vi ormar. Av sick-sack-bandet på ryggen
förstod vi att det var huggormar och vår instinkt sa oss att
döda dem. Någon gång kunde vi skymta en räv, det var
mycket ovanligt, de var nattdjur. När skymmningen började falla skrämde vi upp varandra genom att tala om grävlingar. Dessa bet en i benen och de släppte inte förrän det
krasade i benen. Jägare lade äggskal i sina stövlar för att
skydda sig. När det krasade till släppte grävlingen sitt bett.
Vi tog oss upp till de olika topparna på Kullaberg: Håkull, Norra Ljungås, Stupberget, Barnkull. Vi njöt av utsikten över Skåne-landet och det vida havet. Vi tävlade om
att räkna mest kyrkor, se mest skepp. Vid klart väder, särskilt under friska höstdagar kunde vi nästan räkna husen
inne i de danska byarna, Gilleleje och Hornbäck. Ofta nog
var det hägringar, det danska landet flöt uppe i luften och
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var sönderstyckat. Ibland lyfte sig Hässelön upp ur havet.
Från fyrbacken såg vi Ven lyfta sig långt nere i Öresund
och åt norr bakom Väderön kunde solen blixtra i de stora
rutorna på Halmstads lasarett.
Oh ungdomstid, sökande.
Vi letade reda på grottorna. Det fanns ett dussin att välja på. De låg alla i vattenbrynet, vid någon mal. För att ta
sig ner till måste vi ofta ta oss över en s.k. rännemal. Dessa
bestod av lösa stenar, de var farliga, var man oförsiktig
kunde hela stensamlingen komma i rörelse och dra en med
sig. Grottorna borta vid Håkull var svårast att nå. Här var
brant som ett hustak.
För att göra det riktigt bra brukade vi ibland ta med oss
färg och penslar, eller också mejslar, för att måla eller hugga in våra namn i grottväggarna, som ett bevis på att vi varit där. Det var något av nordpolsupptäckarens sed att
plantera en flagga på polen. Vi spekulerade över grottornas namn. Jungfrukamrarna, Lahibiagrottan, Smugglarholed, Oscars minne, Vink;illaren, Fredrik VII:s grotta var kom namnen ifrån? Vi visste att i den sistnämnda hade
det bott stenåldersmänniskor och det kunde hända att vi
gjorde upp en eld på grottgolvet och förpassade oss i fantasin till stenåldern. Så var där trollhålet. De äldre pojkarna
kunde berätta hårresande historier om den. Att krypa in i
den var synnerligen spännande, man var beredd att möta
något mystiskt väden. Hade den rasat igen när vi var därinne hade vi fått miljontals ton av berg över oss och varit för·
svunna för evigt.
Stenar och berggrund var spännande. På de s.k. malarna
letade vi reda på klotrunda stenar, slipade av vågorna.
Själva berggrunden eggade fantasin, i den köttröda
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graniten fanns det långa djupsvarta stråk och borta vid
Ransvik fanns Diamantklipporna, som gnistrade i solen.
Bjärta färgsammansättningar var roliga; mitt i de mörka
Svarta hallarna låg den illröda Rävalån.
Vi skar in våra namn i de släta, fina, silvergrå bokstammarna. En av mina ristningar återsåg jag tjugo år senare nu
i sällskap med min blivande fru. Och jag blev påmind om
den evärdliga skam jag drabbats av genom att vända S:et åt
fel håll. Någon hade undrat om det var ett frågetecken.
På gränsen till okynne var att rulla ner sten. Med den energi pojkar är mäktiga baxade vi loss stenblock på den
branta nordsidan av berget. Ett tu tre började det under intryck av tyngdlagen röra sig. Farten ökade och därmed
dramatiken. Det dånade som åskan, träd som stod i vägen
knäcktes som tändstickor. Med ett våldsamt plask störtade
klippblocket i havet. Ibland rycktes andra block med och
då blev effekten överväldigande. Vi såg alltid efter att inga
turister var i närheten, eller att någon båt rörde sig därnere. Med hjärtat i halsgropen såg vi en roddbåt fullastad
med turister sticka fram bakom en udde. Men den fick fart
tvärs berget.
Än i dag kan jag känna den krutliknande doften som låg
kvar sen stenblocken studsat ner i havet. Vittringen leder
mina tankar till dessa strövtåg på Kullaberget.
På den tiden fanns det järnväg till Mölle. Höganäs-Mölle-banan hette den. Tågen spelade en stor roll i pojkarnas
lek, liv och leverne.
Att lägga fantasifullt böjda ståltrådar eller även kopparmynt på rälsen när tåget skulle komma, och sedan se efter
vad resultatet kunde bli, var mycket spännande. Vi kunde
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få fram riktigt roliga figurer. Det var oskyldiga trick. Allvarligare var leken att tävla om vem som vågade sitta kvar
längst på rälsen, när tåget var i annalkande, och kom framrusande i all sin kraft. Lokförarn och eldarn kunde bli förvirrade och hötte åt oss. Vi vände ryggen till för att de inte
skulle känna igen oss.
Besläktat med detta tilltag var att tävla om vem som sist
vågade springa över vägen när en bil kom körande. Chaufförerna var lättförstående inte glada åt den leken. Att stanna och försöka ta fast någon av syndarna lönade sig inte. På
den tiden kunde vi springa. Trafiken var då inte så noga
reglerad. Det förkom att när en bilist mötte två cyklister,
naturligtvis i bredd, så kunde de utan vidare köra till vars
sin sida av vägen och låta bilen passera emellan.
För att gå vidare på banvallen, så minns jag en gång när
vi hittade en knalldosa, som lagts ut på spåret. Det höll på
att ta hus i helsicke när en av oss prövade den med en sten.
Det small så vi höll på att bli döva, men ögon och ansikte
höll.
Att möta tåget, att gå ner till stationen i Mölle och se när
tåget kom, var ett nästan dagligt inslag i vårt ungaliv. Det
var främst sexan, ett tåg som kom 18.14 som vi bildade
mottagningskommitte för. Stora gäng pojkar kunde samlas utanför stationshuset. Personalen höll väntsalen stängd
av säkerhets skäl. De pojkar som inte hölls så strängt gick
också ned för att möta tian, det tåg som kom vid 22-tiden.
Mången ler kanske åt detta enkla nöje att gå till stationen
för att möta tåget och glo på de resande. Men titta bara på
ungdomarna i Stockholm, åk ut till exempelvis Farsta tunnelbanestation så får ni se att seden är i högsta grad levande. Längre fram, i tonåren, användes tåget till nyttigare
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saker för oss. Vi åkte till Höganäs för att gå på bio. Det
kunde vara stora hopar av ungdomar, pojkar för sig, flickor för sig, som åkte iväg för att se Greta Garbo, Chaplin,
eller vem det nu kunde vara.
Vi använde också järnvägen för att ta oss till Ryds marknad, sista lördagen i oktober. Mikeli marknad som den
också kallades var en folkfest med karuseller, gungor, gottestånd, akrobater, flirt.
Besläktat med att möta tåget, var, sommartid, att gå till
hamnen i Mölle för att möta "båten". Det gällde Köpenhamns-båten. I min ungdom var det regelbunden båttrafik
mellan Mölle och Köpenhamn, ja Mölle var en plats där
det hände mycket. Man skulle vara nere vid hamnen vid elva-tolv-tiden och se när båten kom inglidande fullastad
med glada danskar. Det kunde bli rätt krångliga manövrer
för att komma till kaj. Mölle hamn var svår att navigera i.
Ofta var det föreningar som kom; med en musikkår i täten
marscherade man bort mot berget.
Flera passagerarbåtar gick på traden. Först kom Helsingborg, den var i början svart, vitmålades senare. Så
kom S:t lbb. På 1920-talet var det två hjulångare som anlöpte Mölle, Gefion och Gylfe. Det var spännande att se
när hjulen vid sidorna med full fart roterade, vattnet stänkte långa vägar. När båtarna låg vid kaj och tömts på folk
kunde det hända att vi fick gå ombord, titta in i matsalarna,
kika ned i maskinrummet eller in i kabysserna. När båtarna avgick på kvällen kunde det bli folkvandring till hamnen. Denna var en träffpunkt. Man vinkade med näsdukar
när fartygen gled ut genom "hamnaholed".
Till hamnens nöjen och lekar för oss hörde också att "arras med sjöarna". Detta skedde på "slevestället", som
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ursprungligen bestod av tvärställda stockar. Det gällde att
i sprickorna mellan dem längst ut placera sin pinne. Leken
försiggick vid kuling och stark sjögång. När vågen drog sig
tillbaka följde man efter, men det var farligt nog, halkade
man kunde man dras ut av sjöarna.
Med hamnplanen som startpunkt och Järnvägsallen som
rännarbana lekte vi med vindhjul. De var av papp och genomskurna så att det blev flikar, den ena viktes hit, den
andra dit. Så släppte vi dem i den hårda vinden och med en
väldigfart rullade de iväg. Vid storm orkade man inte följa
dem.
Det fanns i Mölle några få ensamlekar eller något ditåt.
En av dem var att spela eller rulla gjor. Det fanns två varianter av den. När gjoren var gjord av trä slog man på den
med en träpinne och när den var gjord av stål hade man en
klynga av ståltråd som pådrivare. Vid detta stål mot stål
uppstod ett sjungande vinande läte.
Att samla frimärken var också i viss mån en ensam-lek.
Dock måste man ha kontakt med andra pojkar för att byta
dubbletter. Dessa sattes i små dubbletthäften. Det förekom att större pojkar försökte lura frimärken på oss, till
skojarpriser. Det gällde att se upp.
Hos en firma i Stockholm, jag vill minnas den hette Arvid Olsson, beställde vi frimärken genom att lägga en kotia
i brevet med begäran om hundra märken. Det var mycket
spännande att öppna dessa brev. Det kunde förekomma
fula tilltag i frimärkssamlandet. När det skulle tittas genom
ett album hos någon kunde det hända, att mindre nogräknade pojkar hade en sax med sig och helt enkelt klippte ut
spännande märken.
Att samla fågelägg var en ensamlek. Man ville vara
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ensam om ett fågelbo med sällsynta ägg. Man följde ungarnas
växt i boet.
Läsning kan kanske betraktas som en ensamlek. Vi köpte
indianböcker, böcker med Buffalo Bill och Texas Jack. De
böckerna är numera förbjudna, det är inte längre tillåtet att
romatisera klappjakt på indianer. Min bror ordnade ett litet
lånebibliotek där man för fem öre kunde låna två indianböcker. Vinsten av denna verksamheten plöjdes ner i rörelsen och
jag vill minnas att han försåg sig med alla tillgängliga indianböcker.
En redogörelse för våra lekar i Mölle skulle inte vara fullständig om det inte nämndes något om våra okynneslekar.
Från äldre tid hörde vi talas om lekar och tilltag som var
klart sadistiska och som verkade nästan skrämmande. Råa
pojkar kunde hugga svansen av en katt för att se vad han skulle ta sig till. Andra klippte med en plåtsax benen av gråsparvar
för att se hur de klarade sitt-problemet. Andra använde fågelungar som underlag när de lekte knivleken. Någon, antagligen lite rubbad, fångade fåglar med limspö och roade sig sedan med att stoppa in dem i stekugnen. Att med hjälp av salongsgevär skjuta råttor och fåglar var gentemot de ovannämnda en "ren" lek.
Odygden kunde gå ut över hyggliga bybor. Det berättades
om hur några pojkar klättrade upp på taket till en stuga, som
beboddes av två äldre syskon, och med en tät presenning täckte över deras skorsten. Med förtjusning följde man de gamles
förtvivlade ansträngningar att få eld i sin spis. Det berättas
också om hur några pojkar underifrån nästan sågade genom
den spång som ledde över kvarndammen vid Vattenmöllan
och sedan lade sig på lur för att se vad som skulle hända, då en
viss person de visste skulle passera på väg hem.
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Våra lekar var mjukare, men de hade färg av okynne,
som att "harsa". En stark sytråd, helst björntråd anskaffades jämte en knappnål och en bit harz. Tråden knöts fast
vid knappnålen, som böjdes i rät vinkel och av den djärvaste sattes fast i fönsterkittet just i rutans hörn.
Stugor som låg ut mot vägen och beboddes av ilskna män
valdes med förkärlek ut. Här blev effekten väldigare. Med
harz-biten gned man på tråden varvid det uppstod ett fruktansvärt oljud därinne. Någon hade försökt med metalltråd, då hoppade nästan hela stugan under oväsendet.
Reaktionen blev nästan alltid densamma: ljuset därinne
släktes, gardinen drogs upp, fönstret öppnades - allt medan oljudet pågick - man kikade ut men såg ingenting i det
rådande mörkret. Två saker kunde nu hända: Den ena att
fruktansvärda hotelser kastades ut mot fridstörarna. Den
andra att husfadern en bakväg smög sig ut för att ta oss i
ryggen. Nu gällde det att vara skärpt. Den ilskne mannen
kunde vara beväpnad med en stadig käpp, kanske kökskniv eller slidkniv, ja det talades om salongsgevär, som
han sköt saltskott med.
Men att få tag i pojkar var fåfängt. På den tiden kunde
man springa. Tvärtom, sedan den våldsamma stormen lagt
sig, mannen återgått till hemmets lugna vrå med sin tidning
eller annat, var pojkarna där igen. Man nästan förvånade
sig över att den ilskne mannen inte kreverade.
Det gjordes också försök att harsa på Ruffen, det lilla
hus där männen samlades på kvällarna, och här gällde det
att se opp. Med en klöe i högsta hugg kunde någon av karlarna ta upp jakten för att legitimt få möjlighet att slå en
pojke sönder och samman, leva ut det behov av våld som
han bar på.
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En oskyldigare lek var att anskaffa en gammal börs, putsa upp den och förse den med ett snöre, lägga ut den på vägen, lägga grus över snöret och så lägga sig på lur för att se
vad som skulle hända. Där kunde komma en kvinna med
händerna fulla av kassar eller korgar. Hon stannade, såg
sig omkring, flyttade över bördorna så ena handen blev fri,
började böja sina mer eller mindre stel~ knän för att ta det
lockande bytet. Då drog man ...
En variant på denna lek var att lägga vackert inslagna
paket på vägen. De innehöll hästlort eller ännu värre saker. Dessa paket lades företrädesvis ut lördagar då drängarna från Kockenhus eller Krapperup var på väg till dans
med sina cyklar och ofta hade töser på cykelstången. De
såg paketet, stannade cykeln, öppnade paketet på förhand
glädjande sig åt något spännande innehåll. Med fruktansvärda hotelse, som luktade knivmord slängde man det förbannade paket långt ut i åkern. Detta gick några gånger.
Tricket blev genomskådat. Nu stannade man cykeln, klev
av den och gav det förbannade paket en våldsamt spark så
det åkte långt fan i våld.
Men pojkar är inte så lätta att tas med. Nästa lördag låg
paketet där igen. Samma procedur, en våldsam spark.
Men denna gång hade man lagt in i paketet en stor vacker
fyrkantig gatusten och den som sparkade våldsamt på en
sådan hade rätt svårt att kunna dansa resten av kvällen.
Att lura första april hade också en sadistisk anstrykning.
Jag vet inte hur seden uppkommit, men det var tillåtet att
lura sina medmänniskor denna dag. Ensamma kvinnor
kunde bli offer för skämtet. En pojke som såg troskyldig ut
skickades in till henne och med andan i halsen meddelade
han att det var telefon hos handlarns. Den ensamma
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kvinnan fick brått, kastade på sig nya kläder, hon hade säkerligen söner till sjöss och skyndade iväg med snabba
steg. Då hon var nästan framme sprack bubblan.
Det förekom också att skolungar spred ut ryktet att det
var lov från skolan. En hel del "åkte" på det, vilket kunde
vålla en viss oreda i skolarbetet.
Pojkar tycker om smällar och explosioner. Utan denna
egenskap skulle det inte bli krig.
Vi sköt med krutlapps-pistol eller med salongsgevär,
men de gav obetydliga smällar och var odramatiska. Bättre
upp var att anskaffa en ihålig nyckel plus ett runt spik som
passade till hålet och fastbands med ett snöre. Tändsatsen
från en bunt tändstickor skalades av och stoppades ner i
nyckeln. När den var ungefär halvfull satte man i spiket
och slog mot en stadig sten eller hall. Det kunde bli en bra
smäll, det förekom att nyckeln sprängdes.
Ett ännu mera dramatiskt sätt var att använda karbid vid
smällandet. Karbid utvecklar som bekant kraftig gas då
den kommer i vatten. Denna egenskap utnyttjades. En
flaska med patentkork anskaffades, fylldes till hälften med
vatten, så i med karbiden och tillslutning av korken - sen
gällde det att komma undan. Det hela påminde om en minexplosion. Ett tag var det ont om flaskor med patentkorkar. Men vi lärde oss att använda patentkorken flera gånger. Vid ett tillfälle var det en pojke som var lite sölig sen
han laddat flaskan och det fick han böta för. Den exploderade i hans händer. Han fick några skärsår i ansiktet av
glassplittret men klarade sig i övrigt. Glasbitarna från flaskan kunde kastas långa vägar. Vi brukade också kasta sand
eller jord över den laddade flaskan och då kunde det bli en
kaskad som kastades upp i luften. Något liknande när vi
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placerade den i vatten. Det var en lek med kriget som förebild. Vi efterapade minexplosioner.
Ska vi kalla att ge öknamn en lek? I så fall en elak sådan som
var ganska omtyckt. Ungarna var kvicka att klistra ett öknamn på en lekkamrat, han eller hon kunde ha svarat på tok
på en fråga i skolan, kunde ha burit sig dumt åt vid något tillfälle, kunde ha varit klädd på ett ovanligt sätt vid något tillfälle. Kort sagt, den som avvek prickades.
En pojke som skulle tala om vem som var den första martyren, råkade säga "Stenafus". Och fick heta så långt upp i ynglingaåren. En pojke som gick med fötterna utåt fick smeknamnet "Tio minuter i två". En pojke kallades "Jim", därför
att hans familj haft en hund med detta namn. Smeknamnet
överlevde gladeligt hunden. En pojke som haft löss på sig fick
naturligtvis heta "Luskungen". En som var stor och töltig kallades "Dempsey". En som hade en capsmössa som var luddig
och luden fick gå under smeknamnet "Ludendorf'. En som
tillhörde en familj som nedflyttat från Södra Norrland fick
förståss heta "Lappen". En pojke som haft en smutsrand på
halsen kallades "Skideger" - detta är ett begrepp som Ebbe
Tuneld utrett. En pojke vid namn Gustaf kunde inte säga detta utan kallde sig "Guppa", och fick dras med detta smeknamn resten av sin barndom.
En flicka som var rund och trind och såg välmående ut blev
kallad "Tjocka Berta" med anspelning på den enorma mörsare tyskarna slog sönder de belgiska fästningarna med.
Ofta fick barnen smeknamn efter utmärkande drag hos fadern. Så kunde en telning kallas "Danskens Anka", en annan
"Tollarens Anna" andra "Stinsens Lars", Bagarns Anders,
Tyskens Kalle.

226

En mamma brukade tilltala en av sina söner med "Lille
vännen". Denne pojken kunde inte undgå få detta smeknamn.
En annan som var lång och smal kallades "Telefonstolpen". Han kunde bli tillfrågad om det kändes kallt däroppe, även undrades om han nånsin fick nån varm mat i sig.
Lärare och lärarinnor hade givetvis sina öknamn. Ibland
hade dessa en säregen historia bakom sig.
Bilarna hade just börjat sitt segertåg genom världen, då
jag och mina årsklasser växte upp i Mölle. Än så länge var
de spännande tingestar. På söndagsmiddagarna samlades
vi, iklädda våra söndagskostymer vid kyrkohallen för att
titta på trafiken. Då och då kom en bil och den ägnades livlig uppmärksamhet, innan den försvann uppför Möllebergsbacken mot Kullens fyr.
Nere vid hamnen, på torget och längs Järnvägsallen parkerades bilar. Vi var särskilt intresserade av deras märken.
Vi rentav samlade på såna. T-Fordarna. dominerade. Så
kom Chevrolet, Dixi, Buick, Daimler, Scania-Vabis och
Thulin. Den sistnämnde hade ett T i ett V. De pojkar som
var ivrigast ritade av märkena. Någon mera försigkommen
hade köpt Länsstyrelsens bil-nummer-förteckning och när
det kom en stor, dyr bil förbi Kyrkehallen var det roligt att
slå upp och se vem som ägde den.
Vid Höganäs, strax vid Strandbadens station, stod länge
en stor väldig lastbil halvt övergiven. Det sas att den varit
med i världskriget och transporterat soldater till fronterna.
Den väckte självklart vårt intresse, vi stannade till vid den,
gick runt den, undersökte om den hade några kulhål.
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Där kom vi in på första världskriget som spelade rätt stor
roll i vårt tänkande. Ibland när vi gaddat ihop oss och det
utbröt slagsmål brukade vi i tankarna leta efter någon som
skulle "freda" oss. När man nämnt farbröder, poliser, militärer kom man till det stora kriget och sen fanns det inte
mer att ta till.
I hamnen låg en grupp torpedbåtar på bevakning under
chefskap av Prins Vilhelm. Det var alltid spännande att se
när marinsoldaterna hade sin exercis, när de hälsade, när
de gick vakt. Men jag kan inte erindra mej att vi nånsin fick
gå ombord. Det fick vi däremot när en tysk kryssare lade
sig på redden strax efter kriget. Tyskarna fick behålla kryssaren på 10.000 ton och denna, som hette Kreutzer Thetis,
var en av dem; den låg någon vecka ute på Mölle redd. Vi
kunde fara ut med barkassen men även ro ut till den och så
var det bara att äntra ombord. Det var oerhört spännande,
vi fick fingra på kanonerna, kika in i kabysserna, ner i de
väldiga maskinrummen. En del flickor i Mölle gick med
mössband efteråt med guldbokstäverna "Kreutzer Thetis".
Kriget hade också sin vardag, hela familjer mobilerades
vi att plocka ekollon, avsedda till grismat, men jag tror att
de även användes till kaffesurrogat.
Och några år efter kriget kom flygaren Thulin på besök.
Han landade i Tångnean med sitt sjöflygplan. Oj vad spännande. Han var något av en hjälte, bjöds in på hotellen och
i gengäld tog han någon överklassflicka med på en tur över
Kullaberget.
Det gick rykte att hon kissat i byxorna.
Vid de flesta utomhuslekar gällde det att utse någon som
"var" eller utse vem som fick välja först när man valde sitt
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lag. Vi hade en mängd räkneramsor, några minns jag.
Attis pattis poj hette en.
Fisken simmar ute i havet blå, hette en annan.
Appel, päppel pyron paron, en annan.
Baron gick på bron, knäckte nötter under skon, en annan.
Vi kunde också helt enkelt bara räkna till tjugo, den som
fick tjugo på sig fick lämna ringen.
Vi brukade också kasta bollträt mellan oss, grabba tag i
det och sedan ömsevis ta i det; den som kom överst vann.
Ävenså kunde vi istället för bollträt ta ett grässtrå och
med pekfinger och tumme ömsevis ta på det, den som kom
överst vann.
Alla lekarna som jag nämnt här och försökt beskriva, alla från min egen barndom har varit utomhuslekar. Jag är
böjd för att tro att det tillkommer nästan lika många som
lektes inomhus. Det var lekar under julen eller vid andra
högtider, vid våra fölsedagskalas, i skolan, i söndagsskolan, i våra hem. Eller också lekar betingade av helger och
årstider. Jag kanske får tillfälle återkomma till dem.
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FÖRORD
Del VII av Mö/le-Kullen genom tiderna sysslar i sitt rent historiska avsnitt med 1850-talet.
Tyngdpunkten i boken ligger på studien om utvandringen till
Amerika från de nio Kulla-socknarna, Brunnby, Höganäs
Bruksförsamling, Jonstorp, Farhult, Välinge, Kattarp, Allerum, Väs by och Viken. Det är ett försök till analys av utvandrarskarorna. Materialet är hämtat från In- och utflyttnings/ängderna tiden 1861-1894, i något fall tiden 1862-1894.
Författare som besökt Kullen är ett nästan outtömligt ämne,
här har ett 20-tal plockats fram. Med citat har jag sökt fånga
deras intryck av vistelsen här.
En dag i Bror Karlssons bageri är en helt personlig studie.
Den kan ha sitt värde genom att denna typ av bagerier inte längre finns. Studien är också ett försök att ge en bild av den man,
som startade och drev detta bageri, insatt i sin tid. Nedskrivaren
av detta arbetade nästan hela 20-talet i Bror Karlssons bageri.
Järnvägsberättelsen Höganäs-Mö/le grundar sig främst på
tidningsuppgifter men även på forskning i SJ:s arkiv och på
personliga intervjuer.
Ruffen i Mö/le är en rik källa att ösa ur när det gäller skepparhistorier.
Mö/le och Stockholm i december 1987
ANDERS W. MÖLLERYD

Några händelser
ur 1850-talets krönika
I min enkla Mölle-Kullen-krönika har jag kommit till mitten
av 1800-talet, till 1850-talet. Här konstaterar jag att jag nått födelseåren för mina äldsta uppgiftslämnare.
Det gäller Bernhard Nilsson, Villa Ideborg, Mölle. Han var
född 1856. Och det gäller fru Katarina Jeppsson, som var född
1845 uppe på Kulla. Jag satt i hennes veranda i hennes hus nedåt
sjön, ovanför Tångnean den höst kriget började, alltså år 1939.
Hon var då 94 år. Hon berättade, det var bara att skriva ner.
Hon sjöng också visor från sin barndom och ungdom. Det är
främst henne jag har att tacka för de sagor och sägner vilka är
återgivna i del 111. Hon hade också ett stort förråd av talesätt,
gåtor och mycken kunskap om folklig läkekonst.
Bernhard Nilsson var en av livet garvad människa, intelligent, vidsynt. Han hade gjort ett par uppfinningar inom sjötekniken. Han hade varit med om ett myteri, 1882 på resa till
Port Natal, han hade vid ett uppehåll i Liverpol, år 1877, blivit
regelrätt "sjanghajad". Han hade fört egen passagerarebåt,
S/S Sten Sture på traden Mölle-Köpenhamn. Han hade klippböcker om Mölle-Kullen.
Hur vi fick kontakt är rart. Jag hade i HD haft min första kulturhistoriska artikel, om Ruffen i Mölle. Han hade läst den,
skickade ner sin hushållerska till bageriet med ärendet att han
ville träffa mej och prata med mej. Lite osäkert gick jag upp till
Villa ldeborg, beredd på skäll för oriktiga uppgifter. Istället sa
han vänligt uppfordrande:
- Där har du penna och papper. Jag är gammal och ska
snart dö, men du är ung och ska leva vidare. Jag har mycket
att berätta. Anteckna!
Han var sjuk, jag fick arbeta med honom bara halvannan
timma. På hösten reste jag åter till Stockholm, blev inkallad,
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då jag omsider kom tillbaks till Mölle var han död. Det är
främst genom honom som jag fått veta om hur man begrov
Handdrivna sjömän, s k gastar på Fäladen, hur sillfisket varorganiserat, en hel del om bärgarlagets arbete.
Bernhard Nilsson var son till Katarina Pyk. Hon var född år
1819, dotter till Jöns Pykeller Pik, född 1776, som varit byfogde
i Mölle. B N berättade att i hans hem hade det funnits en
gavestock.
Kan man tänka sig lyckligare dagar än dessa för den unge
hembygdsintresserade Mölle-pojken än att få sitta där med penna och block och bara teckna ner, fånga upp, allt vad dessa erfarna medmänniskor, fullt frivilligt, delade med sig av.
Längre fram kom jag i kontakt med fru Emma Lock född
1860, Christian Nilsson, Lerhamn född 1875, Fredrik Brandt
född 1857, "Farbror" Axel Pettersson, Villa Malm, Mölle
född 1871, lantbrukare Axel och Hanna Pettersson, Mölle by,
födda 1872 respektive 1877 och de berikade i hög grad min kunskap om det Mölle-Kullen som varit.
Emma Lock var sjömanshustru, Christian Nilsson var småbrukare och åkare, Fredrik Brandt hade seglat på Söderhavet
och fraktats k kanaker, Fabror Axel hade utvandrat till Amerika men återkommit, Axel och Hanna Pettersson hade övertagit
fädernegården Mölle by nr 2.

Befolkningssituationen
i Kullen på 1850-talet
Höganäs och Höganäs Stenkolsverk drar till sig folk. Företaget
har vind i seglen; ökningen av antalet anställda arbetare vittnar
därom. År 1850 var enligt mantalslängden
440 arbetare inskrivna i Stenkolsverkets rullor
år 1854 498
år 1855 506
år 1856 520
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och år 1860 var det 557 arbetare inskrivna där. Alla är tydligt
namngivna; ålder, arbetsnummer och familjeförhållanden är
med. Flera av arbetarna är födda åren 1844 eller 1845, alltså bara 15-16 år gamla, ja, några är födda 1847 alltså bara 13 år gamla. Förteckningarna på Höganäs Stenkolsverks arbetare i mantalslängden lämpar sig alldeles utmärkt till släktforskning.
En särskild rubrik i mantalslängden heter "Grufvans
enkor". Vid mitten av 1850-talet räknar de 59 stycken, nästan
alla antecknades som "Fattighjon". Den äldsta är född 1769,
alltså 87 år gammal. Ingrid Pehrsson heter hon. Fram till år
1860 har "Grufvans enkor" ökat till 70 stycken, fortfarande är
nästan alla antecknade som fattighjon. Äldst är nu Maria Gubell, född år 1778 d v s 82 år gammal. Allra sist i mantalslängden för Höganäs kommer rubriken "Lösdrifvare". Den upptar
16 namn - män, kvinnor och oäkta barn. Man undrar vilka
villkor som bjöds dessa människor.
När det gäller de ledande inom industriorten Höganäs, så
hette vid mitten av 1850-talet gruvfogden Anders Lindh, bruksläkaren A E Gillman, bokhållarna M Bothen och A W Natt
och Dag, hamnfogden C A Rundqvist, skolmästaren N M
Bergman. Värdshuset på Ryd sköttes av A F Lindell, postkonret av G M Grönfors. Bagarmästare Joh Ad Westrup, som då
och då låter tala som sig i tidningarna, är född år 1828. Deligensen till Helsingborg startar från hans gård, och när man i februari 1861 bildar en skarpskyttekår i Höganäs står han som
ledare.
Kyrkoherden i den nybildade församlingen, Höganäs Bruksförsamling, heter C O Olin, han är gift med en Viberg. Hans
församling räknar knappt 1.800 själar och hans domvärjo
sträcker sig över följande byar eller rättare delar av dem: Höganäs by, Södra och Norra Sandflyget, Väsby, Västra Klappe,
Hultabo, Tjörröd, Bräcke, Steglinge och naturligtvis Stenkolsgrufvan med dess många anställda.
Inom Bruksförsamlingen idkar man även sjöfart. Fem frakt7

fartyg om tillsammans 64 läster hör hemma här. Ett av dem står
skeppare Lars Persson boende på Höganäs nr 2, för, ett av dem
redar Jöns Persson boende på Södra Sandflyget, de övriga tre
förs av Jöns P Grothen, Peter Månsson och Peter Petersson,
alla skeppare.
Höganäs by eller fiskeläge, vilket man vill, räknar vid mitten
av 1850-talet drygt 50 boningshus eller rökar. På tomten nr 14
finns en väderkvarn, ägare Sone Jönsson. På Tjörröd nr 3 snurrar också en värmölla, ägare är traktör Råberg, den är taxerad
till 4.000 Rdr. I Tjörröd, också på nr 3, bor skeppare Nils Pyk.
Lerberget har på 1850-talet 30 numrerade lägenheter vartill
kommer c:a 54 avstyckningar eller uppdelningar. Här bor 390
människor av vilka 210 är skattefria, underåriga eller överåriga,
180 är skattepliktiga. Nio fraktfartyg om tillsammans 196 läster
är skriva i Lerberget, det största, som är på 50 läster, redar
Anders Pålsson, född 1825 och boende å nr 10. Vi räknar till 13
skeppare i Lerberget.
Ingelsträde är en by med nio ursprungliga numrerade lägenheter, efterhand har skett 20 avstyckningar eller torp. Här bor
110 skattepliktiga och 90 skattefria tillsammans 200 människor.
På nr 4 finns en väderkvarn som Nils Larsson, född 1820, driver. På nr fyra bor även kvarnbyggaren Gunnar Svensson, född
1832, och husaren Sven Malmsten född 1829.
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BRUNNBY
År 1856 räknar Brunnby socken 3.254 invånare och är därmed inte bara Kullabygdens största socken utan även den största inom hela Luggude härad. Brunnbyborna är också de flitigaste evad det gäller seglation. 40 fraktfartyg om tillsammans
767 läster är hemmahörande där. Här kommer Väsby socken
med 465 och Viken med 372 läster långt i lä. Av de olika fiskelägena inom Brunnby socken är Lerhamn det avgjort flitigaste
när det gäller seglation. I denna ort, där i skuggan av slottet
Krapperup är tio fraktfartyg om tillsammans 228 läster hemmahörande. Omkring 200 människor bor i Lerhamn. Fex är det
dominerande familjenamnet. Sex av fartygsredarna heter Fex.
Den största fartyget i Lerhamn är på 36 läster och det redas av
skeppare Lars Jönsson Fex boende på nr 4.
Som jämförelse kan nämnas att Helsingborgs stad har fem
fartyg.
Tablån över Nyhamn vittnar också om stor flit och sjöverksamhet. Här är nio seglande fraktfartyg antecknade i mantalslängden, sammanlagt mäter deras tonnage 176 läster. Cronberg
är det mest framträdande familjenamnet här - av de 30 bostadshusen i Nyhamn bebos åtminstone fyra av Cronbergare.
Sven, Christian, Per och Jöns heter de. Ett ovanligt familjenamn bryter av i raden av son-namn, på nr 6 bor skeppare Johan Pålsson Tambo, han är född 1805 och ägare av ett fartyg på
tio läster.
Mölleläge och Arild ligger i '' smult vatten'', de har bara vardera två seglande fraktfartyg.
BRUNNBY året 1860
Förflyttar vi oss några år fram i tiden, till året 1860, visar det
sig att Brunnby sockens invånarantal vuxit till 3.423. Av dem är
1.438 minderåriga och därmed skattefria - det är väl sörjt för
återväxten.
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Brunnby är klart den största socknen i Kullabygden. En tablå
över Kulla-socknarna ter sig:
Viken
har
835 invånare med 22 handelsfartyg
24
Väsby
2.810
Höganäs
1.931
3
49
Brunnby
3.423
2
Farhult
1.253
1
Jonstorp
1.832
2.434
5
Allerum
Helsingborgs stad
4.854
5
Brunnby ligger som synes också främst när det gäller seglation. De 49 fraktfartygen, som är skrivna inom socknen, har ett
tonnage om 1.485 läster. Fartygen har blivit större, männen synes ha fått vidare, djärvare vyer. Det största fartyget, om 83 läster, står skeppare Sven Cronberg boende å Nyhamn nr 13, för.
Skeppare Sven Nilsson Horndahl - ett annat starkt namn inom sjöfarten - också boende i Nyhamn äger ett fartyg på 50
läster. I Lerhamn är Nils Peter Andersson värst med ett fartyg
på 70 läster. Inalles är tolv fartyg med ett sammanlagt tonnage
om 348 läster skrivna i Lerhamn. Denna plats har blivit ett redericentrum, det seglas livligt och förmodigen tjänas det stora
pengar.
Dock, allra värst bland fartygsägarna i Kullabygden är skepparen Nils Pyk i Tjörröd - han står för ett fartyg på inte mindre
än 100 läster.
Ur mantals- och taxeringslängderna kan det för året 1860 utläsas en hel del om befolkningsbilden i Brunnby socken. Kyrkoherden heter P Dahlberg, har en årslön på 1.916 Riksdaler Riksmynt. Klockaren heter Johannes Tengvall och stannar vid en
årslön på 470 Rdr. Fördelade mellan de olika fiskelägena inom
socknen finns det sju kustvakter. De sitter inne med en årslön
på 600 Rdr. Fyrmästaren ute på Kullens fyr heter Carl Barkman, hans två medhjälpare, fyrkarlar, heter Hans Nilsson och
10

Bengt Larsson. Taxeringslängden avslöjar att deras lön är respektive 900-450-600 Rdr.
På vägen upp emot Kulla fyr ligger de två Kullagårdarna.
Den mindre av dem, den som Gustaf Elfverson driver har ett
åsatt taxeringsvärde på 2.090 Rdr, den större, som Anders Larsson övertagit från Nils Pyk taxeras till 5.550 Rdr. Nils Pyk avflyttade år 1857 till Helsingborg för att bli hamnkapten där.
Och intill Mölleläge finns det gamla rusthållarhemmet Bökebolet, vilket nu är indelat mellan bröderna Nils och Anders
Persson födda resp 1815 och 1827. Nils har sju barn: Peter, Gustaf, Petronella, Johanna, Botilla, Christin och Anette. Anders
har fyra barn, Christina, Matbilda, Nils och Anette. Vardera
hemmanshalvan är taxerad till 530 Rdr Rmt. Familjerna tar sig
namnet Bökberg. På sydsluttningen ned mot Öresund har 22
arrendatorer satt sig fast i sina kålhagar. De betalar två-tre Rdr
om året för rätten att bo här. Ensamma kvinnor som saknar
försörjare kan instället för kontanter göra ett överenskommet
antal dagsverken. Bland arrendatorerna lägger vi märke till
Peter Persson, förre gardisten Nils Sjöström, kustsergeanten
P Lindblad, skeppare i Halmstad, Petter Hoberg, som har en
skuta på 30 läster. Neros änka har bott här ock. Lindblad har givit upphov till benämningen "Sergeantens åker", tydligen bedrev hant lantbruk bredvid sin tjänst. Redan på 1700-talet bröt
man sten på Bökebolets mark, brytningen kommer att återupptas längre fram bland annat vid Köpenhamns befästningars
byggande.
Och nere på slättmarken ligger Mölle by med sina två gårdar,
båda underlydande baronen på Krapperup. Vardera är taxerad
till 420 Rdr. Nr ett har Lars Bengtsson och nr två Anders Larssons änka. Gylleröds gård, innehavare Nils Larsson f 22, är
granne till dem. Lars Olssons änka född 1792 bor på undantag
hos honom.
Därmed är vi inne i Mölleläge. Ett gäre och en grind utmärker
själva bygränsen. År 1860 räknade man här 73 numrerade lä11

genheter vartill kom 33 avstyckningar tillsammans 106 boningshus eller rökar eller hushåll. Och de befolkades av 406
möllebor. I raden av familjer känner vi igen de gamla, äkta
Mölle-familjerna. Där är Pyk, som satt sig fast på tre lägenheter: nr 1, 38 och 64. Där är Bolin, på nr 2 och 15, Elfverson på
nr 12 och 19, Corfitzon på nr 14, 26 och 54, Thåre på nr 3 och
16, Brandt på numren 7, 20, 58 och 71, Kullenberg på nr 13 och
Rifve på nr 66.
Just i år, 1860, har värdshusvärden S M Olsson, som drivit
sin verksamhet på nr 41, sedermera platsen för Hotell Kullaberg, överlämnat sitt tillstånd till A P Bolin å nr 15, vilken därmed påföres rörelseavgift eller skatt på 15 Rdr. Det står i§ 83 av
årets taxeringsprotokoll och innebär tydligen, att "Bolins
värdshus" detta år börjat sin verksamhet, uttrycket förekommer ofta i den muntliga traditionen bland de gamle. Längre
fram bodde här uppsyningsman Anders Bolin, ännu senare förre fyrmästaren J M Lundin med sin familj, när detta skrives
äger Bertil Pyk detta traditionsrika hus.
Några hus lägger vi märke till och kan peka ut i Mölleläge om
vi nu går runt där. På nr ett bor skepparen i Halmstad Anders
Pyk, född 1817, han har ett fartyg på 50 läster. Ödet vill att han
kommer att drunkna i Skelderviken tillsammans med 68-årige
Anders Christiansson den 14 augusti 1868, 51 år gammal. Vid
torget, sedermera Rotel Corfitzon, å nr 14 residerar Herman
Corfitzon, å nr 41, sedermera Hotell Kullaberg, finns det vid
denna tid ett bageri. Enligt annons i HBG Posten den 26/3 -60
är det till salu. Nr 60 är fattighus bebott avs k fattighjon, Ingeborg Berggren har nu sin frisörsalong där. Å nr 42 har skomakare Nils Olsson upprättat sin skomakeriverkstad. Skolmästaren
som heter Nils Pettersson, har slagit sig ner på nr 45. Och på nr
33 är ett familjenamn som väcker intresse: snickaren Peter Rosenius bor där. På nr 61 bor Hans Tönnessons änka med fem
små barn. Hennes Hans försvann i djupet just utanför Kullen
vid en storm i mars 1857.
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Befolkningsbilden av Mölleläge ter sig: där bodde tio skeppare, 50 fiskare, 31 änkor, fyra hantverkare, två sjömän. En
kustvakt tillkommer. Tre fraktfartyg om tillsammans 149 läster
är skrivna här. Som jämförelse kan vi ta befolkningsbilden av
Lerhamn. Här bor 14 skeppare, 15 fiskare, två kustvakter. Tolv
fartyg om tillsammans 348 läster hör hemma här. Och Nyhamns befolkningsbild: 15 skeppare, 16 fiskare. Ett tio-tal fartyg om 370 läster dirigeras härifrån. Och till Arild, här bor tio
skeppare, 45 fiskare, tre hantverkare och en sjöman. Arild har
c:a 90 hus eller matlag och räknar 312 invånare. Härifrån dirigeras fem fraktfartyg om tillsammans 126 läster.
Det fanns ett litet torp granne med Skättekärr vilket kallades
Björkeröd nr 2 3/16. På 1850-talet innehas det av Göran Persson född 1814 med hustrun Kerstin, f 1820. Han råkar vara morfars far till nedskrivaren av detta. Många barn växer i deras
hem, bland dem Anders Göransson född 1842, morfar till mig.
Han etablerade sig som skräddarmästare i Nyhamn. Går jag utanför Brunnby sockengräns och stannar till i Södåkra finns där
en mindre gård kallad Södåkra 2 13/160. Den äges av Jacob Andersson född 1828, hustru 1817, som har tre barn, ett av dem heter Johanna och är född 1856. Hon är min farmor. Jacob är alltså min farmors far.

MÖLLORNA
var ett levande inslag i landsskapsbilden på den tiden. Det fanns
gott om dem. I hela Luggude fanns det 82 stycken, tillsammans
var de taxerade till 261.000 Riksdaler Riksmynt, allt enligt 1860
år taxeringslängd. Och de fördelade sig så att i Väsby socken
fanns det åtta stycken, i Jonstorps socken sex stycken, i Brunnby fem, i Farhult två, Höganäs Bruksförsamling och Viken vardera en. I Helsingborg fanns det sju stycken, mest vattenmöllor.
Möllorna var kapitaldryga företag; de i Höganäs och Viken
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taxerades till vardera 6.000 Riksdaler. Vattenmöllorna stod i
lägre värde. Den som malde i Flundrarp 4, ägaren Nils Olsson
Backe, värderas till 450 Rdr. Vattenmöllan, där på stranden mellan Mölle och Lerhamn, som Krapperup ägde och som Olaus
Brunstedt drev, värderades till 1.500 Riksdaler. '' Går ej då torka
inträder" står det i anmärkningskolumnen antagligen för att
hålla taxeringsvärdet nere. Bättre upp var väderkvarnen på
Bräcke nr 10, också ägd av Krapperup och driven av Nils Svensson, den taxerades till 4.500 Riksdaler Riksmynt. Denna värmölla ofta kallad "Stabben" var redan då ett pålitligt sjömärke
för fiskarena ute i Sundet, när de drog upp s k "majd".
Alltemellanåt förekommer det i tidningarna notiser eller annonser om väderkvarnarna i Kullen, holländare kallas de. Vanligen har de två par stenar - dessa mätes i spann = 14,8 cm ibland har de också skvaltkvarn. Några exempel: mars 1853,
Gunnestorps holländare Farhult med ett par elva spanns
stenar, ägare Såne Andersson, är till salu. December samma år,
Brandstorps mölla, Väsby, ägare Ola Nilsson ska tillsammans
med boningshus säljas. Februari 1854: Bothen i Höganäs arrenderar ut sin holländare, som har två par stenar och sikt. Juli
1855 slår blixten ner i Stora Görslövs kvarn som brinner upp
varvid mölledrängen Sven Svensson omkommer. April 1857:
Möllaren Thorbjörn Andersson vid möllan i Smedstorp är död
och nu ska den säljas, har två par stenar jämte skvaltkvarn. Januari 1859: Per Svensson i Stubbarp ämnar sälja sin holländare,
som har två par stenar. Och i Helsingborg förekommer då och
då försäljningar av vattenkvarnar. Som i januari 1850, då Röamöllan med 19 tunnland jord är till salu, Fredriksdal anvisar.
Eller samma år någon månad senare, Troedsmölla vid Helsan
tillsammans med 12 tunnland jord ska gå på auktion. Ägaren
till Helsan köper den och utvidgar därmed sitt område. Fram i
juli 1859 är enbart Helsans vattenkvarn till salu. Och i mars
1855 utbjudes Kopparmöllan till salu, tillsammans med tio
tunnland jord, fruktträdgård, stall mm.
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SJÖFART
Sjöfarten var, kanske under intryck av Krimkriget, mycket
livlig. Under åren 1847-51 passerar i genomsnitt årligen genom Öresund 19.263 fartyg. Under året 1853 passerade 21.559
fartyg genom sundet. I juli 1856 passerade 2.940 genom - det
gör nästan hundra om dagen. År 1856 passerade 20.532 fartyg
genom Öresund.
Men vädrets makter tog sin tribut av denna livliga seglation.
Strandningarna och vrakauktionerna låg tätt under 1850-talet.
Jä,mt och ständigt hände det något nere vid stranden. Vi kan ta
året 1858 ur högen, det var ett rätt normalt år:
Den 5 febr 1858 strandar den engelska ångaren Gast Anglion
vid Viken.
Den 14 april strandar den engelska briggen Charles vid Ljungnäsbogen.
Den 5 maj är det vrakauktion vid Viken efter briggen Wilhelm
Gustaf.
Den 13 augusti är det vrakauktion vid Engelholm efter den danska briggen Oline Cecilia.
Den 19 augusti är det vrakauktion vid Ramsjö efter den svenska
skonerten Regina - här lossas en intressant last, nämligen
5.366 lådor göteborgsk porter.
I september 1858 strandar vid Höganäs tre fartyg,
först engelska skonerten Martha James på resa till Stettin,
sedan engelska barkskeppet Lady Sarah Bally på resa till Petersburg,
så den engelska ångaren Ranger, också på resa till Petersburg.
Den första och den tredje tas av grundet med hjälp av
kustborna.
Den 3 oktober strandar vid Norra Helgaröd tyska skonerten
Johanna Rebecka,
följande dag strandar vid Lerhamn preussiska skonerte1;1 Mercur med last av bräder och plank. Fartyget blir vrak, besätt15

ningen klarar sig, därefter bärgas lasten i land och ger anledning till flera vrakauktioner, den första den 13 oktober.
Den 14 oktober är det vrakauktion hos Joh Gudmundsson i
Norra Helgaröd då inventarier från Johanna Rebecka säljs och
till slut själva vraket för 2.500 Rdr.
Den 2:a oktober hade det varit en ny strandning inne i Skelderviken, vid Halsa hamn, där den holländska koffen Dentina
Gentina gått på.
Den Il oktober strandar vid Nyhamn ett fartyg som visar sig vara den engelska skonerten Eqvito lastad med olivolja. Sen kustborna lossat 120 fat får man henne flott och kan bogsera henne
in till Hbg.
Den 10 november strandar vid Höganäs den holländska koffen
Jantina Sikkina, blir vrak. Lasten, bestående av råg, linfrö och
pottaska, bärgas iland och säljs på vrakauktion den 17 nav.
Vid samma tid strandar vid Torekov slupen Californien, skepparn och en man omkommer.
Den 2:a december är det en ny strandning vid Höganäs. Det är
en tysk skonert vid namn Familie, som råkat illa ut, men efter
att bärgarlagen lossat 2/3 av lasten, havre, kan den flyta in till
Hbg.
Den 6 december strandar den lilla danska jakten Palnatoke vid
Höganäs, men sedan en del av lasten lossats kan den fortsätta
sin avbrutna resa. Den 7 dec hålls vrakauktion på det ilandbärgade.
Höganäs synes vara en farlig plats för de sjöfarande. Tanken
styrks då vi läser kronofogdens rapporter om strandningsolyckor vid Kullens kuster. Vi finner av läsningen att under tiden
1852-59 strandade 29 fartyg i farvattnen utanför Höganäs.
Även ångbåtar, eller som de kallades ångskruvskepp, kunde
råka illa ut. De var tydligen inte tillräckligt säkra mot naturens
raseri. Ett engelskt ångfartyg med det vackra namnet Koh-iNoor strandar vid Halsa ha_mn, alltså långt inne i Skelderviken
under en sommarstorm den 20 augusti 1856. Hon är på resa
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från Liverpool till Petersburg. Det går inte att rädda henne, hon
blir vrak och den 9 september -56 hålls det vrakauktion i Norra
Helgaröd. Av auktionsannonsen framgår att Koh-i-Noor är
146 fot lång, 12 fot bred och försedd med en maskin på 70 hästar. Slutet på denna resa blir att vraket tillsammans med en del
inventarier inropas för 28.000 Riksdaler Riksgäld.
Ett annat engelskt skruvångskepp vid namn Earston slutar
också olyckligt efter att den 8 april 1860 ha gått på grund vid
Höganäs. Fartyget är på väg från L' Havre till Pillau med mycket värdefull last, lokomotiv och järnvägsmaterial. Ångaren
Helsingborg tillkallas för att dra henne av grundet, förgäves.
Dykare från Köpenhamn gör försök att täta henne, förgäves.
Schwitzers skaffar fram pråmar på vilka lasten överförs. Fartygets öde blir att undergå vrakauktion och denna hålles, enligt
annonsen, där vrakspillror från henne spolats iland " . Ja, så
säljs vraket där det ligger på revet en engelsk mile från land. Ångaren Earsdon var på 419 registerton, hade en maskin på 70 hästar och var byggd i New Castle.
Egendomliga, mystiska haverier inträffar också, som en novemberdag år 1856. Några fiskare från Mölle upptäcker just utanför Kullen en redlöst drivande brigg. Ingen levande finns ombord. Mölleborna tar den på släp eller seglar den in till Mölle,
där den ankras och delvis lossas. Man anmäler fyndet för myndigheterna och det klarläggs att det rör sig om en portugisisk
brigg som heter Charlotte och var lastad med bl.a ekstäver.
Skrovet bogseras eller seglas in till Landskrona. På den del av
lasten som lossats jämte en del inventarier hålls det vrakauktion
ute på bryggan vid Mölle den 27 febr -57.
Nästan samma händelse är några Råå-bor inblandade i i december 1860. Den 16 december hittar de ett redlöst drivande
skepp vid Anholt, det visar sig vara clippertbriggen Rovert på
123 ton, ganska nybyggt. Man för det till Råå, där det säljs på
auktion.
Intressant är också den engelska ångaren Neptune, som
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strandar vid Höganäs en junidag år 1851. Hennes last värderas
till två miljoner Rdr. Fina saker har hon i sina lastrum: 400 kistor indigo, ett parti cockwille (ett slags färgämne), dyrbara sidentyger, casmir och spännande nog, ett parti gravyrer och
litografier. Bärgarlaget tar itu med henne, lyckas få henne flott,
varefter man kan bogsera in henne till Köpenhamn. Efter reparation kan hon fortsätta sin mot Petersburg avbrutna resa.
Ovanlig är en vrakauktion i Mölle den 16 mars 1860. Man ska
sälja vrak, inventarier jämte 123 fat == 180.000 skålpund sirap,
även 25 balar Aracan-risgryn, vilket allt under stora svårigheter
har bärgats iland från den holländska koffen Neptunus. Neptunus hade i lugnt väder legat förankrad på Helsingörs redd.
Plötsligt hade ström satt isflaken i rörelse, ankar kättingen hade
sprungit, hon hade kommit i drift norrut, omsider strandat vid
Kullaberg, där bärgarlaget tagit hand om henne. Man undrar
obetingat vem som köper så mycket sirap. Mölle-bor kan det
näppeligen vara.
Åren 1852 och 1860, egendomligt nog den 3-4 oktober, drabbas våra kuster av orkaner, vilka åstadkommer väldig förödelse.
I tidningarna är det hela spalter om förolyckade fartyg. En första uppteckning efter 1852 års orkan utsäger, att 16 fartyg strandat på kusten från Råå till Väderön. Sedan följer uppgifter
om att man sett ett 20-tal fiskebåtar driva omkring i Kattegatt
med kölen i vädret. Höganäs fiskeläge drabbas synnerligen
hårt. Jakterna Kjerstina, Nytta och Nöje, Jupiter, Tre Bröder,
Joh Catharina slet sig och sjönk. Dessutom har tio fraktbåtar,
tre transportbåtar och två fiskebåtar slagits sönder. Ett 50-tal
familjer i Höganäs har förlorat sin bärgning. Insamlingar för
att hjälpa de nödställda tas upp, Christian Pyk ställer sig i spetsen för dem.
Så följer en svärm av vrakauktioner. Den 16 oktober 1852 är
det i ÖP tre vrakauktioner vid Torekov (engelska briggen Virgil,
svenska skonerten Augusta och norska skonerten Emanuel).
Den 19 oktober är det i Hbg-Posten sex annonser om vrakauk18

tioner. Den 6 november 1852 är det i ÖP sex annonser om vrakauktioner, bl.a om Mercur vid Viken, galeasen Johanna vid
Höganäs och engelska briggen Ellison vid Nyhamn. Och den
27 november utlyset två vrakauktioner vid Tånga, Välinge, dels
efter finska barken Vänskapen, dels efter den preussiska galioten Marie Louise, från den senare har ilandtagits ett brett sortiment av the.
Orkanen den 3-4 oktober 1860 slår också hårt. Åtminstone
22 fartyg strandar vid våra kuster, flera inne i Skelderviken. De
danska öarna är särskilt hemsökta. Och så kommer annonserna om vrakauktioner. I oktober månad räknar vi till ett 15-tal.
Bl.a gäller det två auktioner vid Norra Helgaröd (briggen Ludovika och galeasen Ane), en vid Engelholm (koffen Francisco).

Av alla de sjöolyckor
som inträffar vid våra kuster under 1850-talet är det några som
griper oss särskilt.
1. Den 21 december 1852 strandar vid Arild den ryska koffen
Concordia. Den har åtta mans besättning - alla finner sin död
i vågorna. Egendomligt nog räddas bara skepparens hund. Man
finner liken av fem omkomna och dessa begravs den 29 december i Arilds kapell och jordas inför dess mur.
Byfogden i Arild, skeppare Pehr Andersson, hade hand om
de praktiska bestyren och pastorn i Brunnby, F E Svensson,
förrättade jordfästningen. De döda hade ställts in i ett hus vid
hamnen, den stackars hunden hade oroligt sökt sig till kistan
med sin döde husse. Man hade strött granris den väg de döda
skulle föras. Två skeppare med en rysk och en svensk flagga som
prestaver ledde liktåget, som räknade omkring 500 personer.
Hela Arild hade ställt upp. Vid kapellet hade rests flaggstänger
med rysk och svensk flagga. Och här hade man öppnat en stor
gemensam grav, vari de ryska sjömännen nedsänktes.
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Bland de närvarande fanns också kapten Nils Pyk från Höganäs, han var god vän med Concordias skeppare, som hette
F Doll. Pastor Svensson utarbetade en utförlig berättelse om
tilldragelsen, vilken över konsuln gick vidare till ryska regeringen. Och så komepilogen, nog så gripande: Den 12januari 1853
hölls vrakauktion över Concordia, dess inventarier etc - även
besättningens kläder. (Annons i ÖP den 8 jan -53).
2. I juni 1859 talar tidningarna om att skonerten Fem Bröder
med H N Horndahl som befälhavare, sedan två månader är försvunnen på resa från Stettin till Holland. Upp till Skagen hade
den haft följe med Viken-skonerten Carl Albert, därefter är den
spårlöst borta. Kapten Horndahl hade en 14-årig son, Lars,
med på resan. På Brunnby kyrkogård minner en gravsten om
denna tragedi.
3. Strax utanför Kullen, i mars 1857, hittar man en mängd
bräder. Det framgår att de kommer från en jakt bemannad av
två Mölle-bor, Hans Tönnesson och Magnus Svensson, på resa
från Halmstad till en dansk hamn. Tydligen har de överraskats
av en stormby, deras fartyg har kapsejsat och försvunnit i djupet varvid de båda männen följt detsamma och omkommit.
Händelsen utspelades inom synhåll för Mölle - deras hemort,
där deras familjer i torftiga omständigheter levde. Hans var
36 år, Magnus 32.
Sjölivet var hårt och osäkert, havet tog sin tribut av sjömanskåren. Under årtiondet 1850 - 1860 offrades 43 sjömän från
Brunnby socken. Tyngsta året var 1859 då återvände inte tio
män. Deras namn: Adolph Eriksson, Sverigehusen, Jöns Olsson, Lerhamn, Hans N Horndahl, Flundrarp, sonen Lars, Nils
Krabbe, Mölle, Peter Nygård, Stubbarp, Anders Nilsson, Björkeröd, Peter Almqvist, Brunnby, Nils Svensson, Arild, Nils P
Nilsson, Mölleläge. Året 1858 var nästan lika hårt, då omkom
nio sjömän från vår socken.
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Livräddningsstationer
De många sjöolyckorna vid Kullabygdens kuster födde tanken på att upprätta livräddningsstationer. Viken blev första
plats. I maj år 1857 utlystes entreprenad på ett båthus som ska
vara 39 fot långt, 17 fot brett, byggas av mursten och förses med
tegeltak. Inspektör för arbetet är C Kleman. Han engagerar
roddare, de får en fast ersättning per år av 24 Rdr, befälet något
högre. Räddningsbåten med sin besättning kom att göra goda
insatser i livräddandets konst. I sin rapport fram på 1860-talet
säger inspektör Kleman, att Viken-stationen i genomsnitt räddat tre människoliv om året.
I september samma år som stationen upprättades fick man
göra fem utryckningar.
Och i början av året 1858 fick livräddningsmanskapet vara
med om en dramatisk och egendomlig utryckning. Under den
hårda stormen 3-4 februari -58 strandade det engelska ångfartyget Gast Anglian på kvällen. Först på morgonen upptäcker
man det och gör sig genast redo att gå ut. Tio man bemannar
livbåten, man startar kl sex men först efter kl sju är man framme vid den nödställde, som hunnit gå läck och bli vattenfylld
och nu händer något egendomligt.
Befälhavaren lyckas komma ner i räddningsbåten - men innan han lämnar sitt fartyg, ger han order åt besättningen att
stanna kvar ombord, och så bär det av in mot land. Först efter
två timmars livsfarlig rodd med ideliga överspolningar når man
hamnen i Viken. Dessbättre bedarrar stormen något, besättningen lyckas få en livbåt i sjön och tar sig så emot givna order
iland. Tio dagar senare lyckas Vikens bärgarlag få Gast Anglian
flott, där den står på Svinabodarne och med 50 man vid pumparna lyckas man att få henne flytande in till Köpenhamn ...
Även i Arild upprättas år 1857 livräddningsstation. Den är inte fullständig, har bara raketapparat.
År 1858 den 4 oktober beslutar regeringen att anlägga liv21

räddningsstationer i Torekov, Höganäs och Falsterbo.
Den i Torekov kom att göra stora insatser i livräddandets
tjänst. Den 31 maj 1860 står dramatiken på toppen. Tre fartyg
strandar nästan samtidigt vid Torekov. Först briggen Gurli, så
skonerten Leonora, så skonerten Mystery. Torekovborna går ut
och gör ett utomordentligt arbete. Från Gurli räddas åtta man,
från Leonora sex och från Mystery också sex, vilka alla helbrägda förs iland. Enligt en rapport från inspektör Kleman av år
1869 har männen vid Torekov-stationen ditintills räddat 29
nödställda sjömän.
I Viken och Höganäs var man inte främmande för att rädda
nödställda sjömän. Detta hade man sysslat med långt innan livräddningsstationer upprättades. Mycket omtalat var företaget
vid orkanen den 2-3 oktober 1852. Sex Viken-bor i egen båt,
med fara för egna liv, räddar tio man från det finska skeppet
Hebe. Detta uppmärksammas på högsta ort. Den 29 april 1853
besöker landshövdingen V Troil Viken, där han i kyrkan utdelar
belöningar åt fem Viken-fiskare och kapten PR Lindberg, som
varit ledare för företaget. Viken var i festyra denna dag, man hade rest äreportar och det flaggades allmänt i hela bygden. Kapten Lindberg fick vidare guldmedalj från ryske tsaren och därjämte 50 dukater att dela mellan sina modiga mannar.
Livräddare från Höganäs och Lerberget uppmärksammas
och belönas också. Enligt en notis i Helsingborgs-Posten av den
27 mars -57 får 29 män från de två orterna 200 Rdr Rmt för att
de från finska briggen Herkules den 22 dec -56 räddat dess kapten Wulf tillsammans med tio besättningsmän. Herkules hade
strandat på Långörsrevet och räddningsföretaget skedde under
stora svårigheter ...
Det hände andra saker på havet. Att förhjälpa utvandrare
från gamla Europa till det lockande Amerika höll på att bli ett
näringsfång vid denna tid. Stora annonser i våra lokala tidningar ropar ut att välinredda norska skepp gör från Göteborg
regelbundna resor för utvandrare till Amerika. Ombord har re22

senärerna fri läkare, fri medicin och vid framkomst~n till New
York åtföljer kaptenen utvandrarna till Chicago om de så önskar. Goda villkor må man säga. I Hamburg finns det stora utvandrar kontor som ordnar regelbundna resor antingen till
Liverpool - som tycks vara den stora anhalten - eller direkt
till New York.
England synes ligga i täten när det gäller industri och sjöfart.
Ett uttryck för deras glada dådkraft är byggandet av Great Eastern, år 1854-58. Great Eastern är en flytande koloss, 207 meter
lång, lastar 27.400 ton, avsedd för 4.000 passagerare, framdriven av såväl propeller som skovelhjul och segel. Den 17 juni
1860 är den klar för sin första resa över Atlanten. Den går lycligt, elva dagar tar den med 333 sjömil som längsta dagsetapp.
Väldiga folkskaror hälsar den välkommen till New York.
England är också engagerat i den världshändelse som sätter
sin prägel på 1850-talet, nämligen Krimkriget. Östersjön kom
att bli en av krigsskådeplatserna och Öresund, alltid en av världens brännpunkter, kom med på ett hörn. De som bodde vid
stranden av Sundet fick lukta världshistoria.
Kriget låg i luften. I juni månad 1852 är det en rysk flottdemonstration i Öresund. Ett tio-tal ryska linjeskepp ankrar upp
vid Helsingör. Med sina skyhöga master och väldiga segelriggar
gör de ett överväldigande intryck. Efter några dagar seglar de
vidare ut i Kattegatt för övningar. Vi kan tänka oss kullaborna
stå nere vid sina hamnar räknande ryska segel. Men något år senare är det engelsmännen som övertar skådeplatsen. Så snart
isen lossnat, våren 1854 stävar det upp en engelsk flottilj av
ångfregatter. Någon av dem är lastad med lotsar som nu ska lära sig Östersjöns vatten och farleder. En är utrustad med allehanda pejl- och Jodapparater med vilka man noggrant ska kartlägga djupen i Öresund.
Förtruppsfartygen följs av massiva engelska och franska
flotteskadrar. En dag räknar man till 23 linjeskepp, alla står under befäl av den berömde amiralen Napier. Återigen kan vi
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tänka oss kullaborna stå vid sina kuster och räkna örlogssegel.
Den 16 augusti 1854 bombarderar örlogsfartygen fästningen
Bomarsund på Åland, som intas och raseras. Händelsen får en
reflex i Helsingborg - man samlas på von Bergens gård till en
spontan glädjefest.
Krimkriget påverkade ekonomin i Kullen och N V Skåne.
Frakterna steg, de som hade fartyg att befrakta tjänade mer
pengar, priserna på exempelvis trävaror steg avsevärt och troligen fick affärsmännen chans att leverera proviant till de många
örlogsfartygen.
Sjötrafiken genom Öresund var mycket livlig, men det fanns
en sak som vållade olust och irritation, nämligen Öresundstullen. Fartygen måste stanna upp, ofta ligga på törn, sedan visiteras och betala avgifter till det lilla Danmark. Man räknade ut att
Danmark årligen tjänade 2.027.000 daler plus expenser på de
17.186 icke-danska fartyg som genomsnittligt varje år passerade
och nödgades stanna till. Alltnog, västvärldens sjöfarande nationer samlade sig till en konferens våren 1856 och ställde kravet
på Danmark att slopa tullen. Resultatet blev att Danmark fick
ge med sig; de sjöfarande nationerna betalade en rund summa
på 30,5 miljoner danska Rdr, varav Sverige bidrog med 2,6 miljoner svenska riksdaler mot att Öresundstullen slopades, den
Il 4 1857, därmed var en pålaga som funnits sedan Erik av Pommerns tid en saga blott.
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Händelser på landbacken
1850-talet
Torekov brann den 18 september 1858. Elden började på eftermiddagen i fiskare Lars Petterssons gård. Innan det brunnit
färdigt hade 47 hus jämte kyrkan lagts i aska. 242 Torekov-bor
blev hemlösa. I Arild såg man vad som var på färde. I största
hast forcerade man över Skelderviken för att delta i släckningsarbetet. Insamlingar till de nödställda kom i gång. Fram i oktober 1859 har 25.535 Rdr, därav 850 från de kungliga, antecknats
på listorna. Bredvid kontanterna gavs stora mängder livsmedel.
Den 23 november 1853 bryter sig Höganäs Bruksförsamling
ut ur Väsby socken och bildar enligt beslut av K Maj:t egen församling med 1.600 invånare. Pastor Olin från Väsby anses som
designerad för kyrkoherdetjänsten. Gamla klädesfabriken ska
saneras, förses med torn och bli församlingskyrka. Dess stålbågar, som uppsattes istället för kyrkklockor, är berömda. Kyrkan
invigdes den 7/ 4 -54.
Höganäs Stenkolsverk börjar år 1857 ett socialt nytänkande.
Man beslutar att medaljer i 10:e storleken jämte pension ska
tilldelas arbetare som varit i bolagets tjänst lång tid. Så sker och
vid en högtidlighet i kyrkan den 2 november 1859 får Avila Wasiloff (50 år i gruvan), Jöns Andersson (52 år), Jeppa Jönsson
(56 år), Anders Bjufström (31 år) och Sven Sahlberg med 36 år
i gruvan medaljer och 24 Rdr i årspension. Ceremonin upprepas, med nya namn, varje år framöver. Vi har hittat ett par siffror som belyser kolhuggarnas arbetsförmåga. Under år 1850
bryts i Höganäs stenkolsgruvor 169.500 tunnor stenkol av
olika kvaliteer. År 1855 bryts i samma gruvor 221.000 tunnor
stenkol värda 122.300 Rdr B:co. År 1854 uppges att Höganäskol kostar en Rdr 24 sk för tunna. En tunna = 164 liter.
25

Kattarps nya kyrka invigs den 3 december 1854. R Stenson
och A Hof har svarat för byggandet. Höganäs musikkår spelar
vid invigningen.
Köpenhamn drabbas plötsligt och häftigt av kolera sommaren 1853. Från ett enda fall i Nyboderne, bostäder för marinens
folk, där en ung timmerman insjuknat, flammar den hemska
farsoten upp och sprider död och skräck. Med våldsam kraft rasar den, tidvis dör 20 människor om dagen. Först fram i september bedarrar den, då har 7.591 insjuknat och 4.077 dött. Förbindelserna över Sundet lamslås, i Helsingborg ordnar man karantän i badhuset vid hamnen, där en hel del känt folk fastnar.
Örlogsfartyg sänds ner för att bevaka farvattnet utanför Helsingborg, stadens portar stängs, det fordras särskilda pass att
komma in i stan.

Mer om Helsingborg. Den 23 oktober 1852 beslutar allmän
rådstuga i Helsingborg att man ska göra en genomfartsled vid
Helsan. Arbetet påbörjas genast och drivs med hög fart. Den 17
oktober 1854 kan man inviga den nya leden.
Man roar sig i Helsingborg på 1850-talet. Då och då återkommer en annons: "Maskeradbal i konsulinnan Hall bergs salong.
Dörrarna öppnas kl 18, balen börjar kl 19, demaskering kl 22,
sedan fortsätter man till kl 24. Omaskerade har icke tillträde.
Eleganta kostymer finns att tillgå 11 • Det hela kostar en riksdaler
banco.
I Bergströms sal är det i september 1855 stor attraktion. Då
visas fyra, vilda, ljusskygga män från Madagaskar, s k Heliophober. 24 skilling kostar denna upplevelse.
Och kanske också en aning ljusskyggt: under år 1850 föddes
i Helsingborgs stad 136 barn, av dem 35 oäkta, år 1858 föddes
här 166 barn av vilka 37 var oäkta.
Så en skuggsidesnotis. En julidag år 1853 hittar nattvakten
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ett några månader gammalt gossebarn, som lagts ut på en trappa i Stallgatan.
Utvandrare till Amerika börjar på 1850-talet ge sig tillkänna
i hamnstaden Helsingborg. Grupper av beslutsamma människor dyker upp. Den 21 maj 1853 inträffar en karavan av
Göinge-bor, vilka sålt allt och nu ämnar gå ombord på S/ S Halland för att resa till Göteborg och där gå över på Liverpool-båt.
Den 2 juni samma sommar är det en ny grupp människor inneifrån landet som i Helsingborg går ombord på en förhyrd jakt
för resa till Göteborg och sedan Amerika. En majdag 1857
kommer en karavan på 30 människor vilka brutit upp från Göinge och nu ämnar gå ombord på fartyg för vidare befordran till
Göteborg och Amerika.
En Kulla-bo är också engagerad i utvandringen. Briggen Superior från Stockholm, förd av kapten N Pyk och med 60 passagerare ombord ankrar upp på Helsingborgs redd en junidag
1853. Briggen är på väg till Göteborg, där den ska ta upp ytterligare resenärer och sedan fortsätta till New York.
Ramlösa Brunn, som är en viktig och levande detalj i Helsingborg, öppnar sin säsong vid midsommartiden och håller
igång till 9 augusti. Ett rum där kan kosta 10-15 riksdaler i månaden, och för en riksdaler om dagen kan man få full kost bestående av fyra rätter till middag och två till kvällsvard. Man
tillhandahåller gyttjebad, tallbarrsbad och bad i bassin. För
dem som vill bada i öppna havet tillhandahåller mans k engelska badvagnar. Med baler och andra tillställningar förströr
man gästerna, som en dag 1853, då man gör en uppstigning med
luftballong som är 36 fot i omkrets. Ramlösa driver även social
verksamhet, mindre bemedlade eller fattiga kan utan kostnad
få vård och omsorg här. Det uttryckes så: "Ramlösa Brunns lasarett hålles öppet för intagande av fattighjon. Hjonen ska vara
försedda med prästbevis " . Enligt annons i Öresunds-Posten
den 24 april 1857.
Men Helsingborg håller också på att industrialiseras; den 15
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september 1860 klockan tio anordnar man vid Jerngjuteriet
provtröskning med ett av ingenjör Sandström konstruerat
tröskverk.
Redan år 1839 hade Jerngjuteriet framträtt och visar en teknisk nyhet som man arbetat fram, en järnspis på vilken man
kunde koka i flera kärl, där fanns stekugn och den värmde samtidigt rummet, allt utan att ryka in.
Prästgården i Far hult brann den 1 aug -60. P G Ahnfelts stora
bibliotek, bestående av 2.000 band, blev lågorna rov. PGA flyttade in till Hbg, där han dog 1863. Begrovs på HBG:s kyrkogård.
Så till Kullaberg, som alltid står i centrum för min forskning.
Vid ett par tillfällen på 1850-talet låter Kullaberget arkeologiskt
tala om sig. Sommaren år 1853 låter Carl Gyllenstierna, Krapperup, professor J Stenstrup, Köpenhamn coh amanuens Nils
Bruselius, Lund gräva ut en stenåldersby nedanför Kullens fyr,
nere vid nautofonen och Parisehamn. Arbetet är utförligt skildrat i " Oversigt over Kg! Danska Videnskabs Selskabs forhandlinger 1854 " . Här vid Parisehamn har legat en stenåldersby bestående av sex-sju hyddor, fyra-fem alnar i fyrkant. Att byn varit bebodd länge talar ett mäktigt lager av snäckskal och
kökkenmödding för. Byn var försedd med begravningsplats
och hade en stensatt källa med friskt vatten. Massor av flintspånor ingav tanken att man har haft en flintverkstad. En del av
fynden deponerades i Köpenhamns Zoologiska Museum, det är
möjligt att de finns kvar där.
Gustav Elfverson på Kulla undersöker en torvmosse uppe på
berget och finner, att den innehåller brunkol, som är fullt användbart som bränsle. Vidare i följd av grävningen hittar han
horn av ren och ännu bättre, lårben av en grottbjörn. Benets
storlek röjer att det rört sig om en björn av väldig storlek. Fossilfynden doneras till Lunds Zoologiska Museum och det är
möjligt att de finns kvar än.
Gustaf Elfverson på Kulla låter på annat sätt tala om sig. Den
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danske kungen med sällskap gör den 9 augusti 1852 ett besök i
Höganäs och på Kullen. Med ångbåt tar man sig till Höganäs,
där vagnar står körklara och så bär det av ut mot Kullen. Flera
äreportar hade rests utefter vägen och i Mölle gick man man ur
huse för att hälsa den höge gästen. Så stannar man till hos Elfverson på Kullagården. I ett vips trollar han fram en kunglig taffel, som under glam och glädje aväts ute i det fria. Därefter skaffar E. fram en roddbåt med vilken den danske kungen färdas
runt berget vederbörligen imponerad av klippformationerna.
Fyren beses. Antagligen är det vid detta tillfälle som E. klätt ut
Lars Thore med tångviskor etc. och låter honom bo i en av grottorna ur vilken han kryper fram när de kungliga kastar mynt.
Spexet skulle visa den riktige Kullamannen eller Kullatrollet.
På återvägen beser kungen verkstäderna i Höganäs, han gör
också en nedstigning i Ruuths schakt för att ta del av kolhuggarnas arbete. Det blir behagliga efterverkningar efter besöket;
fram i oktober får Gustaf Elfverson ett paket med kungligt sigill, som visar sig innehålla en ciselerad pokal med Fredrik VII:s
namnschiffer. Pokalen finns än kvar inom familjen.
Dessa händelser rör sig om kungliga lekar i solskenet. En genomgång av tidningsläggen för 1850-talet ger vid handen att livet då kunde vara hårt. Ett upprop i Helsingborgs-Posten för
den 23 november 1859 talar för sig självt: '' De, som är intresserade för bildande av en arbetsinrättning i Höganäs, där isynnerhet arbetsföra fattighjon kunde beredas sysselsättning, ombedes sammanträda i Fleninge Gästgifvargård den 7 dec". Tidningen bevakar dock inte mötet, så vi får inte veta vad som
beslöts.
Skarprättarn tycks ha haft mycket att göra vid denna tid att
döma av tidningsnotiser från hösten 1853. Två bovar, berättas
det, f d furiren Jöns Pramberg och Nils Andersson fördes den
3 nov-53 till stupstocken på Björnekulla avrättnings plats. Mycket folk var tillstädes, men skarprättarn var fumlig, högg fel och
kom därigenom att förlänga exekutionen på ett upprörande
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och vidrigt sätt. De tillstädeskomna protesterade högljutt.
Den 21 december samma år är skarprättarn åter i tjänst. På
Annelövs avrättningsplats ska han halshugga Hanna Svensdotter och Johan Månsson, från Fil borna, mor och son, dömda för
att ha mördat snickare Lindvall i Vindfälle. De båda livdömda
får först nattvarden i Annelövs kyrka, där prästen också håller
ett uppbyggelsetal till dem. Till synes lugnt och behärskat går de
fram till stupstocken, där nu skarprättarn säkert och skickligt
utför sitt blodiga arbete. En ofantlig människomassa hade mött
upp . . .
Så till framåtblickande tekniska händelser. Den stora tekniska nyheten under 1850-talet var, att den elektriska telegrafen
blir verklighet. I början av januari 1854 beslutar regeringen att
bygga en telegraflinje från Stockholm till Göteborg och sedan
vidare till Helsingborg. Genast får under leverantörer arbete
- det ska inköpas 240 stolpar 14 alnar långa per mil. Arbetet
drivs energiskt, i juni klättrar man över Hallandsåsen, den 26
juni når telegraftråden Engelholm och den 4 juli är man framme i Helsingborg. Den 3 augusti -54 är saken klar, telegrafapparaterna, som kommit från England, är inmonterade, telegrafstationen invigs - Helsingborg har fått teleförbindelse med
Stockholm. De två städerna kan på nolltid småprata med varandra. Ett teknikens under!
Taxan fastställs, 30 ord till huvudstaden kostar en Rdr 16 skilling. Telestationen i Hbg är öppen från klockan nio till nitton.
J A Lagerström heter föreståndaren, har har tusen Rdr Bco i
årslön. Ett helt nytt yrke har skapats i vårt samhälle, kvinnor får
sin chans i det. Under år 1858 avsändes 2.370 och mottogs 2.572
depescher vid stationen i Hbg. Siffran vittnar om vilken betydelse det nya tekniska hjälpmedlet har. Den 1 juli 1859 utfärdar
man nya taxor - 20 ord över hela riket kostar två Rdr Rmt.
Televerkets chefer, Akrell och Fahnehjelm, befann sig i Helsingborg när stationen invigdes. Dagen till ära anordnas det fester för dem på Helsan. Man har nätt och jämt fått Hbg11
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stationen klar förrän man planerar att hoppa över, rättare sagt
gå under Öresund till Danmark. Man bestämmer sig för linjen
Vedbeck, danska sidan och Hilleshög, svenska sidan, alltså söder om Hven. Den 27 november är man klar, kabeln är på plats.
Varningstavlor, som förbjuder ankring, sätts upp. Därmed är
Helsingborg telegrafiskt knutet till Danmark, Hamburg, Europa - till världens ände som det heter.
I samma veva införs en annan god nyhet inom samfärdseln.
Genom en kunglig förordning den 1 juli 1855 införs enhetsporto för hela landet. 4 skilling banco = 12 Vi öre ska det kosta att
skicka ett brev vägande högst ett och ett kvarts lod = 13 gram
över hela riket. Frimärken med denna valör avsedda att klistras
på breven, trycks upp. Brevlådor sätts upp utanför postkontoren, det är bara att stoppa ner breven i dem, man kan lita på att
de kommer fram dit de ska.
Fyra skilling-banco-märket var blått till färgen, hade riksvapnet. Det trycktes i 6,6 miljoner ex. Då och då förekommer
det på frimärksauktioner; självfallet är det en raritet. Ostämplat kan det kosta 7.500 kronor, stämplat 600-1.000, något mer
då det sitter på brev, kanske 1.100 kronor. Förut hade man i vårt
land haft postzoner med portoavgifter alltefter längden. Ett enkelt brev från Höganäs till Helsingborg kostade år 1853 två skilling bco (ÖP 14/6).
År 1855 förenklades också myntsystemet. Riksdaler Riksmynt = 100 öre infördes. Ett riksdalermynt liknande vår enkrona myntades och vidare gjordes 50, 25, 10-öringar, av silver, 5,
2, 1 och ävern Vi ören, av koppar. Allt sker i liberalismens tecken, det ska vara fri handel över länder och gränser. Nu väntar
man bara på järnvägen. Resandet var än så länge satt på svältkost. Annonser i tidningarna året 1859 tillkännager att på lördagarna, bara på lördagarna, går det deligens mellan Höganäs
och Helsingborg. Den startar klockan åtta, från Westrups gård
i Höganäs, stannar till i Hjelmshult och i Allerum och har Hotel d'Munthe som vändpunkt. Återresan startar kl 16. Turen
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fram och tillbaka kostar två Rdr.
Resandet över Sundet var passbelagt. Borgmästar Embetet i
Helsingborg tillkännager i januari 1860 att resande till Danmark måste ha pass eller passersedel (som gäller i fem dagar),
annars får man böta, 25 Rdr för ståndsperson, 10 Rdr för allmoge. Lösen på passersedel är 25 öre.
Under 1850-talet utkommer en del böcker, som bibehållit sin
livskraft och som vi läser än i dag. Följande har jag hittat hos
1850-talets bokhandlare i Helsingborg:
E Follin: Helsingborgs historia
Utkom år 1852. Pris 2 Rdr
Nicolovius: Folklivet i Skyttshärad.
1852. En Rdr 16 sk
Anders Fryxell: 17:e delen av hans svenska berättelser.
1852. 2 Rdr
1852. 32 skilling
Orvar Odd: Helsingborg och dess nejder.
Fredrika Bremer: Hemmen i nya världen.
1853. 2 Rdr
Sturzen-Becher: Tidskriften Skåne
1853, 1854
Innehåller flera bidrag om Mölle-Kullen.
Bok för utvandrare till Texas och Californien.
1853
CA Agardh· Försök till statsekonomisk statistik.
1854. En Rdr 28 sk
Agardh var född i Båstad, blev professor i Lund, sedan biskop i Karlstad. Var framstående i en mängd ämnen. Dog 1859.
1854. En Rdr
Esaias Tegner: Fritjofs saga. 11:e upplagan.
P Atterbom: Lycksalighetens ö.
1855. 4 Rdr 52 öre
Sören Kirkegaard: Kritik av den officiella kristendomen.
1855
P G Ahnfelt: Studentminnen.
1857. 2 Rdr 16 sk
Ahnfelt blev pastor i Farhult 1849 och kvarstod där resten
av sitt liv. Hans bror Oskar Ahnfelt reste över hela landet
och gav sång-gudstjänster. Blev på 1850-talet åtalad och
dömd till 100 Rdr böter för att han hållit betraktelser över
bibeltexter.
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En bok som speglar verkligheten utkom 1859. "Den fullständiga ohyresboken" heter den, kostar 50 öre och lär ut hur man
på 240 olika sätt ska fördriva all slags ohyra, från löss till
råttor.
Trädgårdsmästare NP Jensens i Hbg årligen utkommande
frökatalog kan också räknas till kulturböckerna. Han erbjuder
bl.a 150 olika dahlior.
Nils Månsson Mandelgren trycker i Paris år 1859 sitt stora
planschverk av de avteckningar han gjort i svenska kyrkor etc.
Det ska utkomma i Paris, den franske kejsaren har mottagit dedikationsex. Franska regeringen har subskriberat på det och
den kände målaren Ingres har skriftligt berömt Mandelgren för
den stora talang varmed han utfört sitt verk.

Gustaf Unonius: 17 år i Amerika.
1860
Boken finns än på våra bibliotek. Det är en utomordentlig
lärobok i konsten att bosätta sig i rena vildmarken. Förf. utvandrade med sin familj år 1841 och slog sig ner i Wisconsins
ödemarker. Hur man överlevde är en spännande och lärorik
skildring.
Utom bokskriveri pågick det annan kulturell verksamhet
denna tid. Jean Kullin gav pianokonserter över hela landet,
även i Tyskland och Danmark. Då och då framträder han i Helsingborg, ibland på Rotel Mollberg, ibland i Bergströms salong. Efter hans framträdande den 25 okt -52 ägnar ÖP en hel
spalt åt honom, det framgår att han spelade Schubert och Liszt.
Han var bror till Henrietta Elfverson på Kullagården.
Ole Bull ger den 9 jan 1860 en konsert i Helsingborg och får
650 åhörare.
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Om utvandringen
till Amerika
Brunnby
hade den lägsta utvandringen bland Kulla-socknarna.
Brunnby var vid denna tid Kullabygdens största socken och
hade ett rikt utvecklat näringsliv med jordbruk, skogsskötsel,
fiske, sjöfart och turism. Socknen drabbas ändock, liksom de
övriga Kulla-socknarna, av Amerika-febern. Kanske inte så
hårt som de andra socknarna. En genomgång av in- och utflyttningslängden för Brunnby socken tiden 1862-1894 ger vid
handen, att topparna i utvandringen till Amerika låg på åren
1869, 1880, 1887, 1888, 1891 med den allra högsta år 1892. En
uppställning år från år ter sig som följer:
1862- 0
63- 0
64- 0
65- 1
66- 2
6768- 9
69- 12
70- 4
71- 5
72- 4
73- 4
74- 0
75- 0
76- 1
77- 1
78- 5
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18794
80- 23
81- 20
82- 11
83- 11
844
85- 12
86- 12
87- 21
88- 22
89- 19
90- 20
91- 24
92- 26
93- 15
947
Summa
300

Vi ser hur "Amerika-febern" flammar upp 1880 och sedan
resten av undersökningstiden håller het låga. Toppen åren 1868
-69 anses bero på att det då var missväxt i vårt land. Vi finner
också att utvandringen till Amerika plötsligt faller år 1894. Fenomenet är riksbekant; det blev goda tider i gamla Sverige detta
år medan det blev en svår ekonomisk kris därborta. Vi kommer
att återfinna samma företeelse i de andra socknarna på Kullahalvön.
Denna utvandring utspelas mot en befolkningssiffra för
Brunnby socken på 4.076 invånare år 1880 - högsta siffran någonsin - och 3.551 invånare år 1895 och 3.567 år 1894.
Lägger vi ihop siffrorna för åren 1880 och 81, finner vi att
drygt en procent av socknens invånare bröt upp, lämnade sina
fäders jord och begav sig till Amerika. Lägger vi ihop de fyra
årens siffror 1890, 91, 92, 93 vilket ger 85 utvandrare, kommer
vi fram till att nära 2Yz procent av socknens invånare sökte sig
till Amerika under dessa fyra år. Ställer vi totala siffran, 300,
mot befolkningssiffran för 1894, 3.567 kommer vi fram till att
8,4 procent av Brunnby-borna gett sig på vandring till Amerika.
Siffrorna reduceras genom att en och annan återvände. Under året 1894 exempelvis återvände fyra Amerika-farare.
Pionjären bland utvandrarna i Brunnby enligt längden hette
Jöns Falck, är bosatt i kyrkobyn och tar ut flyttningsbetyg den
15 febr 1865. Han ämnar sig till Californien. Kan det vara guldruschen som lockar honom?
År 1866 är det två sockenbor, av helt olika ställning, som gör
sig beredda att utvandra till Amerika; dels drängen Johan P
Nilsson från Flundrarp, dels styrmannen Sven Petersson från
Sverigehusen. Den senare har förmodligen lärt sig sjölivet på
fartyg från Lerhamn. Under året 1867 är det fortfarande bara en
sockenbo med djärva utvandrarplaner, A B Mauritsson heter
han, är bosatt i Bräcke och målargesäll till yrket.
Vi frågade oss obetingat, hur finansierade de sin resa, hur
fann de sig tillrätta därborta, hade de någon som tog emot dem,
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eller var de ensam-vargar?
Så i och med 80-talets ingång kommer utvandringen igång på
allvar. Vissa dagar är det rent av kö på Brunnby pastorsexpedition av sockenbor som vill till Amerika. Som den 9 maj 1883, då
sex sockenbor är där i detta ärende. Eller den 20 mars 1891, då
fem är där i samma ärende. Vi vill tänka oss att man samlades
i grupp vid kyrkan för att dryfta resplaner, resmål, ekonomi
mm. Det är främst på våren , den vackraste årstiden, man lämnar sin hembygd. I mars 88 är det tio stycken, i april 92 sex.

Vilka var det som reste?
Vi kan ta några stickprov från de olika åren. År 1880 är det 23
som reser. Av dem är tolv kvinnor och elva män. Sju var under
20 år. Nästan alla de övriga låg i åldern 20-30 år. Bara två var
över 30. Och när det gäller bostadsorten för dessa 23 kom fyra
från Stubbarp, fyra från Smedstorp, tre från Fjällastorp. Från
Mölle och Elishult kom vardera två och en kom från Bräcke,
Brunnby kyrkoby, Kockenhus, Björkeröd och Krapperup.
Under år 1881 är det åtta manliga mot tolv av kvinnokön. Yrkesmässigt fördelar de sig så att åtta av dem var pigor, tre drängar, tre hantverkare, tre hustrur och resten barn. Av denna
grupp kom fem från Rågåkra, fem från Mölle-Kullen, två från
vardera Stubbarp, Smedstorp och Möllehässle. Åtminstone elva ligger i åldersgruppen 20-30 år.
Under år 1888 är det tio kvinnor mot tolv män.
Och år 1892, toppåret, då har kvinnorna majoritet, det är 14
kvinnfolk mot tolv män. Yrkes- och ståndsmässigt fördelar de
sig så här: jungfrur och hemmadöttrar åtta, pigor fem, yngligar
fem, sjömän tre, hantverkare också tre, en dräng och en lantbrukare. Den sistnämnde heter Sigfrid Jönsson är född 1870
åbo i Smedstorp 7. De fördelar sig ganska jämnt över hela socknen. Från Stubbarp kommer fem, från Bräcke fyra, ett par från
fiskelägena Mölle, Arild och Nyhamn.
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Och så slutåret i denna undersökning, året 1894, då sju lämnar sina fäders jord för att söka lyckan därborta i väst, var fem
kvinnor, av dem en hustru med två flickebarn. Hon hette
Johanna Andersson, var född 1854, alltså 40 år gammal, boende i Bräcke 8, och hon har barnen Hanna tio år och Anna åtta
år med sig. Hon tar ut flyttning till "Norra Amerikas Förenta
Stater 11 • Så vitt vi kan se är hon ensam med barnen, möjligen
har mannen rest i förväg.
Som framgår är kvinnor väl företrädda i denna folkvandring
västerut och denna kommer än mer till synes då vi skiktar in utvandrarna i stånd och yrken. Av de 300 Amerika-fararna var
"pigor" den största gruppen med 65, därnäst kommer
"drängar" med 62. En uppställning ter sig:
pigor
drängar
flickor och hemmadöttrar
hantverkare
sjömän
barn
gossar och ynglingar
hustrur
lantbrukare
arbetskarlar
jungfrur

65
62
34
23
22
19
17
15
15
15
13

300
Utom pigor finns på kvinnosidan flickor, hemmadöttrar,
jungfrur och hustrur. De utgör tillsammans 127 stycken och
härtill kan läggas små flickebarn. Vad är då "piga"? Slår vi
upp ordet i Svenska akademins ordbok läser vi där: "Ung kvinna, även ogift kvinna, kvinnlig tjänare med enkla sysslor, möjligen mö".
"Jungfru" betecknar ursprungligen ogift dotter i adligt
hem, sedan i borgerligt, slutligen dotter i mera vanligt hem.
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Och vid ordet "dräng" läser vi: manlig, vuxen karl, som utför grövre sysslor inom jordbruket ...
Bland hantverkarna finner vi sedvanliga yrken: smeder - sex
stycken, snickare - fyra stycken, skomakare - lika många,
skräddare- tre, målare - två, därtill en mejerska. Smedyrket är
alltså väl företrätt bland utvandrarna, ett år, 1881, utvandrar två
sådana från Brunnby. Detta yrke har alltid stått högt i kurs och
de behövde nog inte sakna arbete var de än kom. Bredvid hantverkarna kommer några sockenbor av mera tjänstemannatyp:
betjänten Gustaf Holm från Krapperup, bokhållare Oskar von
der Luft från Smedstorp, båda 1887, kokerskan Assarina Nilsson från Brunnby redan år 1872.
Lantbrukarna spaltar upp sig i olika grupper: torpare, åbor,
en f.d. hemmansägare, en undantagsman, en husar (Anders
Malmqvist från Bräcke 7) och en lantbrukare. Den senare heter
Nils Månsson är född 1848, arrenderar en gård betecknad Rågåkra 5 3/16, och bryter upp och ger sig iväg västerut tillsammans med sin hustru född 1849 och sina tre barn, Thomas,
Martin och Eline född 1874. Allt enligt In- och utflyttningslängden för Brunnby 1862-94.
Man kan väl säga om denna tids utvandrare, att de flesta av
dem reste med tomma händer, de saknade pengar, men i gengäld hade de ett kapital som var ovärderligt - de var unga, de
var starka, de hade goda kroppskrafter, de hade förmågan att
kunna arbeta och de hade viljan att arbeta. De tillförde helt enkelt sitt nya fosterland väldiga värden.

Varifrån i socknen kom de?
Ser vi efter från vilka byar inom Brunnby socken dessa djärva
människor kom, finner vi, att Bräcke by lämnade de flesta reslystna, 34 kom därifrån. Så här ter sig en uppställning byavis:
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Bräcke
Fjellastorp
Mölle-Bökebolet
Stubbarp
Rågåkra
Smedstorp
Flundrarp
Lerhamn

34
32
31
31
21
20
13
4

Arild förekommer glest i denna längd. Bara tre-fyra gånger
är det Arild-bor, som tar ut flyttning till Amerika. Kan det bero
på att Arild redan tidigt upptäckts som turistort, främst blivit
tillhåll för konstnärer och att det därmed skapats nya arbetstillfällen?
Som resmål för dem som bryter upp för att söka sin lycka
långt bort västerut, står till en början bara ordet "Amerika" .
Det har något magiskt över sig där det står A m e r i k a. Men
fram på 1890-talet blir resmålen mera noggrant angivna. Utvandrarna från Brunnby ämnar sig till Chicago, Boston, New
York, Brooklyn, Pennsylvania, Massaschusets. Ja, åbon
August Månsson från Fjellastorp ämnar sig till Iowa (år 1893),
och en flicka, Albertina Andersson från Flundrarp 4, ämnar
sig år 1892, till Worcester. Väntar någon på henne därborta?
Reser hon ensam?
Den här yttringen får väl uppfattas så att utvandringen har
stabiliserats. Det finns folk, familjer, rent av kolonier av sockenbor som väntar på en, som tar emot en, och som möjligen
har betalat överresan.
Ur den korrekta och opersonliga In- och utflyttningslängden
kan vi utleta uppgifter som kommer oss att heja till, uppgifter
som väcker vår medkänsla, vår fantasi och vårt deltagande.
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Den första juni 1885 tar skomakaren Johannes Andersson
från Willstorp 4, född år 1850 ut flyttning för sig och hela sin familj bestående utom av hustrun av fem barn! Torbjörn född
-53, Carl f -82, Robert f -84, Thomas f -85, Josefina f -78. Sju
personer! Den yngsta nyfödd. Är det riktigt att de ger sig av blir
man stum av respekt. Hur klarade Johanna överresan? Hon hade inga s.k bekvämligheter att ta till vid skötseln av de små. Hur
skedde landstigningen, vart tog de vägen, hur fann de sig tillrätta i det nya främmande landet, hur klarade de språket? Finns
det månntro ättlingar efter dem och hur många?
Ungefär lika mycket dramatiskt stoff inrymmes i uppgiften
om statdrängen Olof Bengtsson, född 1844, som tillsammans
med hustrun och tre barn Carl, Otto och Julia född 1882, avreser sommaren 1887.
Det är en lång rad familjer som söker sig västerut. Man kan
inte annat än leva med i deras ovissa öden. Men även enskilda
människor, särskilt om de är unga väcker ens intresse. Som pigan Betty Göransson från Smedstorp 2, som reser 1890. Hon är
född -74, alltså bara 16 år. Från Krapperup reser 1891 flickan
Anna Ekman. Hon är född 1876, vilket skulle ge en ålder av 15
år. Säkerligen har hon tillhört någon grupp. Ja, det är ett stort
inslag av tonåringar bland namnen i utflyttningslängden.
Vi studsar till när vi ser utvandrares planer. Jungfrurna Hilda
och Sofia Petersson, 25 resp. 22 år gamla, boende i Fjellastorp,
tar i juli 1890 ut flyttningsbetyg för att resa till - Australien.
Hur får man en sådan ide. Flickor! Att sjömän söker sig till
Australien är mera rimligt och vi påträffar några stycken som
välver såna planer. Redan 1878 ämnar sig sjömännen Johannes
Gudmundsson från Fjellastorp och Gustaf Lindqvist från
Bräcke dit. Sjömannen Hans Holmgren från Mölle 67 ämnar
sig dit 1887. En annan sjöman från Flundrarp 4 vid namn Peter
Larsson tänker utvandra till Frankrike, och samma planer har
en flicka från Mölle 23, Hilma Andersson heter hon och är bara
15 år. Under år 1875 är det ingen från Brunnby som ämnar sig
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till Amerika, men en man, sjömannen Johannes Brandt från
Fjellastorp söker sig till Nya Zeeland. Vad kan det vara som lockar honom så långt?
Det är intressant att jämsides med In- och utflyttningslängden läsa mantalslängderna. Här kan man få en och annan sakupplysning om de som ämnar utvandra, man kan få en glimt av
deras bakgrund av deras ställning i samhället. Några exempel:
Smeden Påhl Nilsson, född 1849, är anställd vid Kulla fyr.
Han är ensamstående och beslutar sig för att resa till Amerika
i mars 1881.
I Rågåkra 6 bor en annan smed, Nils Magnus Larsson född
1852. Tillsammans med hustrun och sin tvååriga son Gustaf,
lämnar han sin bygd och flyttar över till Amerika, 1881. Två
smeder lämnar alltså Brunnby detta år.
Samma år tar pigan Gerda Nilsson, född år 1857, ut flyttning
till Amerika. Hon kommer från ett litet torp i Stubbarp 7. Pigan
Sofia Nilsson, 18 år gammal, som reser 1882, bor i Bräcke 3 och
bryter sig där ut ur en stor syskonkrets i vilken hon är den
yngsta.
Något mera besutten verkar Gustaf Joensson, född 1854, vara. Han benämns "åbo", arrenderar ett ställe betecknat 5/16 i
Smedstorp 5. Han har familj, men reser ensam 1882; hans hustru och enda barn stannar kvar. Begav han sig till Amerika för
att rekognoscera?
Här och var stöter vi på kända namn bland utvandrarna. Carolina Cronberg, född 1862, bor i Nyhamn 2, hennes far heter
Jöns C. Hon tar ut flyttning till Amerika den 29 mars -85. Betydligt yngre än Oskar Danielsson från samma by, när han år
1884 ämnar resa till Amerika. Född -69 är han bara femton år.
Fadern är kustvakt.
I Möllehässle 5 återfinns namnet Wällberg. Familjefadern
hette Anders, men är död år 1881, hustrun är alltså änka. Fem
barn finns i hemmet. Den 15 maj -81 tar Anna Wällberg, född
1856, ut flyttning till Amerika. Hon är 25 år gammal. Drygt
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en månad senare går hennes yngre syster Katarina, född -66,
alltså bara 15 år gammal, till pastorsexpeditionen i samma
ärende. Allt talar för att systrarna träffades därborta. Följande
år reser den 21:årige drängen Magnus Olsson, vars mor också är
änka, från samma by. Det är möjligt att han ryckts med av systrarna Wällberg.
Känd Brunnby-bo är Christer Jönsson, född 1870. Han växer
upp i en rätt stor gård i Smedstorp 8 1/6 och lämnar en syskonkrets på sju, när han 17-årig lämnar hemmet.
I april 1882 tar sjömannen Peter Lundh från Skättekärr ut
flyttning till Amerika, men i augusti 1884 återkommer han från
landet därborta för att slå sig ner i fädernehemmet i Skättekärr
och där etablera bygdens måhända första foto-atelje, vilken han
kommer att utveckla i stor skala och görande sig ett känt och berömt namn. Han har ju fått eget rum på Höganäs museum.
Så några Amerika-farare vars rottrådar vuxit i Mölle. Härifrån utvandrar fyra personer åren 1881-82. Av dem två kvinnor
och två män. Från nr 13 Mölleläge kommer sjömannen Anders
Kullenberg, född -54. Från nr 22 kommer pigan Anna Pettersson, född -55. Hennes mor är änka. Pigan Anette Andersson,
född -57, tillhör också de reslystna. Hennes far är båtskepparen
Anders A och de bor på nr 56. En smed kommer också från
Mölleläge. Han heter Påhl Larsson, är född -54 och bor på nr
41, det nuvarande Hotell Kullaberg.
Kustroddare Benedictus Malm bor på Mölleläge 80. Han har
flera barn, Amerika-febern underminerar hans familj. Dottern
Hanna Lovisa reser sin väg 1888, och följande år följs hon av
pojken John Artur, född -74 och systern Jenny Charlotta född
-72. Detta att det ena syskonet rycker det andra med sig är en
rätt vanlig företeelse denna utvandringstid.
Flickan Anette Olsson är 21 år när hon lämnar sitt hem Mölleläge 54 och fadern båtskepparen Ola Corfitzon. Pigan Hilda
Andersson Knafve lämnar Mölleläge 33 år 1889 och det är möjligt att hon har sällskap med Karolina Andersson från nr 56
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enär de två tar ut flyttning till Amerika samma dag. Från nr 2
samma by reser Hilda Bohlin samma år. Hon har en bror Anders Peter, som redan år 1880 återkommer från Nya Zeeland
och slår sig ner på nr två där han i fortsättningen kommer att
fullfölja sin gärning.
Utförligare uppgifter har vi om sjömannen Anders Hansson,
född 1850 och boende på Mölleläge nr 20 (sedermera Mathilda
Tönnessons). Tillsammans med hustrun född-47 och två barn,
födda 1879 resp -84, jämte flickan Ida, född 1876, alltså 15 år,
utvandrar han med sin familj till Amerika sommaren 1891. I
Höganäs Tidning av den 20 juni 1891 står en annons införd. Vi
läser:

Kungörelse
Fredagen den 26 denna månad från kl tio låter sjömannen
Anders Hansson i Mölle i anseende till afflyttning till Amerika
genom offentlig auktion försälja koppar, jern, målade och polerade möbler aj olika slag, porslin, glas, sängkläder, linne, två
st mitraljöser, en engelsk spis, köks och brygghuskärl, en aktie
i Mölle badhus, 30 st sillnärdingar, 17 st Jiskegarn samt diverse
varor, äjvensom ett för sju år sedan nyuppfört boningshus å
N:o 26 Mölle Jiskeläge, i särdeles godt stånd inredt till fyra boningsrum jemte kök, förstuga, vindsrum och garderober, hvilket får tillträdas genast ...

Så följer de vanliga auktionsvillkoren, anstånd till den 1 okt,
borgen för husköpet etc.
Brunnby Bräcke den 16 juni 1891
Magnus Hansson
Annonsen upprepas den 23 juni.
"Mitraljös" låter krigiskt. Ja från början var det benämning
på en liten kanon, men betecknar nu en cylindrisk kamin avsedd
för uppvärmning möjligen kokning.
Anders Hansson och hans familj menar tydligen allvar i sina
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planer att "afflytta till Amerika". Det är ett välbärgat hem de
lämnar. Numret 26 är egentligen fel, det ska vara 20, man hade
tillfälligt ändrat nummerbeteckningen i Mölle. Huset beboddes
längre fram av Mathilda Tönnesson och hennes dotter Helga.
Den 27 juni -91 tar Anders Hansson ut flyttning till Amerika
för sig och sin familj. Det är dagen efter auktionen. Han har tre
döttrar. Ida den äldsta är född 1876, sen kommer Carolina född
1879 och Hanna född 1884.
Det var tre rederier som vid denna tid kämpade om utvandrarna. I stora ständigt återkommande annonser erbjuder de sina tjänster. De hade ombud i såväl Köpenhamn som Helsingborg. Inman-Amerikan-Beaver-Linien hette de. I våra längder
får vi inte veta något om hur Anders Hansson tog sig över Atlanten, inte heller vilket öde som väntade honom och hans familj därborta.

Höganäs Bruksförsamling
har Kullabygdens högsta utvandrarsiffror.
Trots förmånen av att ha goda naturtillgångar, kapital, industrier och en ganska utvecklad socialvård drabbas Höganäs
hårt av "Amerika-febern''. Sysselsättningen i Höganäs-Ryd
hade stigit brant. Enligt mantalslängden fanns det år 1850 440
arbetare inskrivna vid bruket i Höganäs, år 1860 var siffran 557
och år 1870 668.
En genomgång av Utflyttningslängden för Höganäs Bruksförsamling för åren 1862-1894 ger vid handen att 931 höganäsare bröt upp, lämnade sina hem och begav sig till Amerika, för
att där skapa sig en ny framtid. Vissa år är det hisnande höga
utvandrarsiffror. Hela uppslag i Utflyttningslängden är nästan
helt fyllda av det magiska ordet "Amerika".
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Årsvis fördelar sig Amerika-fararna som följer:
1861-65 666768697071727374757677787980-

0
1
13
19
72
41
66
40
10
15
5
1
9
6
32
95

1881 82838485868788899091929394Summa

72
22
17
20
20
68
58
26
47
50
30
35
35
6

931

Utvandringen kommer igång rätt plötsligt. De höga siffrorna
i slutet på 1860-talet beror på missväxt i vårt land. Denna skulle
alltså även ha påverkat industriplatsen Höganäs. De låga siffrorna i mitten av 70-talet orsakas av att det då var goda tider
härhemma, medan det var kris i Amerika. Toppen nås år
1880-81. Vid denna tid kom spannmålsexporten från de amerikanska prärierna igång på allvar till priser som satte det svenska jordbruket i svårigheter, det förmådde inte hävda sig. I fortsättningen är det jämn och hög utvandring till Amerika. Vi lägger märke till det branta fallet år 1894. Det blev goda tider
härhemma, kris därborta, vilket genast avspeglas i utvandrarstatistiken. Fenomenet är riksbekant. Gustaf Sundbärg, som
skrivit den bekanta utredningen om utvandringen, uppehåller
sig vid det.
Bland de nio Kulla-socknar vi undersökt har Höganäs bruksförsamling de högsta utvandrarsiffrorna. Det blir en rätt hög
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procent av Höganäs invånare som lämnar för Amerika. År 1880
fanns här 2.433 invånare, av dem reste 95, det innebär att 3 Yz
procent av dem reste till Amerika under året. Under de två åren
1880-81 reste 167 d.v.s. 6,860Jo av Höganäs befolkning. och ställer vi totalsiffran, 931, mot antalet invånare år 1894, 3.604,
framkommer att 25,8 procent av Bruksförsamlingens invånare
utvandrade till Amerika under tiden 1862-94. Det är en dryg
fjärdedel. Vi skulle dock förmoda att Höganäs med dess industrier var en genomgångsstation, man sökte sig först hit,
fann inte fotfäste, reste vidare. Kanske tjänade man här in pengar till den långa resan.
Vi vet inte hur pass stor den illegala utflyttningen var, men
den fanns där.
Höganäs Bruksförsamling räknade år 1880 805 matlag, vår
sammanräkning utvisar att mer än en medlem från varje matlag reste till Amerika.
Vilka var det som reste från Höganäs?
Den förste från Höganäs Bruksförsamling som ger sig av till
Amerika är ynglingen Johannes Bergman. Den 8 maj 1866 tar
han ut flyttning, han är skriven i Ryd. Det är möjligt att han rycker anhöriga med sig, för året efter, 1867, är det två Bergmänner
som utvandrar; dels jungfrun Anna Bergman, dels bruksarbetaren Martin Bergman. Den senare har arbetsnummer 515.
Som kanske väntat dominerar arbetarna bland utvandrarna
från Höganäs-Ryd. Hantverkarna bildar en obetydlig grupp.
Kvinnorna är väl företrädda.
Vi kan ta några stickprov. Av de 58 som år 1887 reste till Amerika var 30 kvinnor och 28 män.
Av de 35 höganäsare, som gav sig iväg år 1892, var det bara åtta män mot 27 kvinnor.
År 1869 reste tio kvinnor mot 30 män, tillsammans 40.
Av de 68 som reste år 1886 var 26 arbetare, tolv pigor, sex
hustrur, femton barn, två jungfrur. Det var bara två hantverkare, men till dem kommer en sjöman, en husägare, en husar, en
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bokhållare och en maskinist. Den senare hette Anton Skog och
tog sin familj med sig, hustrun Johanna född 1834, barnen Karl
och Klara, 13 och 10 år gamla. Två familjer, båda med sex medlemmar, lämnar Höganäs bruksförsamling detta år. Familjerna
tillhör arbetarna J P Holmstedt född 1851 och Frans Persson,
också född -51, båda har årsgamla barn att svara för.
Det är påfallande mycket familjer som utvandrar från Höganäs. År 1880 exempelvis, då 95 reste, var det tolv familjer med
tillsammans 48 medlemmar som bröt upp. Elva hustrur med 27
barn miste vårt land. Barnen bildar den näst största gruppen;
arbetarna kommer främst med 30.
Året 1871 var också ett mycket svårt år för familjerna. Nio familjer med 43 medlemmar lämnade Höganäs. Den största tillhörde arbetaren Bengt Johansson med arbetsnumret fyra och
räknade inte mindre är åtta medlemmar. Man studsar inför siffran. De övriga familjerna som sökte sig till Amerika stod under
arbetaren Nils Ek och hade sex medlemmar, J P Bergman med
sex medlemmar, Daniel Svensson i Tjörröd med fyra, Abraham
Emberg från samma by med tre, Jöns Hedengren också Tjörröd, fyra, Peter Paulsson med arbetsnumret 485 med fem, vidare reste Per Svenssons hustru och dotter.
Följande år, 1872, synes också vara hårt för barnfamiljerna.
Av de 40 som utvandrar till Amerika är 15 barn fördelade på
fem familjer. Och vid fyra av dem förefaller det som hustrurna
reste ensamma med sina barn, namnen på de beslutsamma är
Johanna Persdotter, Johanna Leth, Bengta Lundström, Pernilla Rehn.
Det hårda året 1869 ger en god bild av utvandrarna. 72 höganäsare reste. Av dem var 40 män och 32 kvinnor. Yrkesmässigt
och socialt fördelar de sig på följande sätt: 21 arbetare, fem pigor, tre drängar, tolv hustrur, 24 barn, tre ynglingar, tre hantverkare och en sjöman.
Året 1876 är också intressant. En enda från Bruksförsamlingen utvandrar till Amerika. Vem kan det vara? Jo, en piga,
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Maria Christiansson heter hon och har arbetsnumret 324. När
arbetsnumren är utsatta får vi inte veta bostadsorten.
Och så året 1894. Bara sex Höganäs-bor överger sin hemby.
Tre av dem är män, tre kvinnor. Det är unga kvinnor, alla betecknade som jungfrur, som flyr Höganäs, Ida Smitt född 1871,
tydligen systern, Hilda Smitt född 1879 jämte Selma Karlsson
född 1875. De tre männen är alla arbetare: Martin Johansson
född -72, Pål Nilsson född -76 och Fritjof Ljungberg född -77.
Hela 13 återvänder från Amerika till Höganäs, bland dem Joel
Ny född 1875. I sin helhet har Höganäs mycket gynnsam utoch-inflyttningsstatisik året 1894; 80 personer flyttar in mot 38
ut.
Då och då stöter vi på välbekanta namn. Som år 1885, då utvandrar Alma Natalia Nymberg född 1867, ävenså Jöns P Thelinmed arbetsnumret 207. Eller året 1879, i november tar Johan
Qviding med arbetsnumret 456 ut flyttning till Amerika.
Och där kan vara mera ovanliga yrken; den 1 april -85 tar
mjölnaren Nils Persson född 1847 ut flyttning. Hans familj följer honom: Hustrun Cecilia jämte barnen, tre söner Ludvig,
Axel och Oskar, den sistnämnde född -83 alltså två år gammal.
De bor på Södra Sandflyget. Rätt ovanlig, kanske ensam i sin
yrkesgrupp är skepparen Nils Persson från Tjörröd 3, som med
sin hustru och dotter Emma, elva år tar ut flyttningsattest sommaren 1889.
Enligt vår sammanräkning utvandrade 931 höganäsare till
Amerika under tiden 1862-94. Av dessa räknade
männen
479 st
kvinnorna
452 st.
Den största yrkesgruppen var
arbetare
med 323 stycken
sen kommer
pigor
med 150
hustrur
95
barn
209
48

jungfrur
hantverkare
ynglingar
sjömän
övriga

77
21
16
8
32

Gruppen "övriga" består av drängar, änkor, flickor, en arrendator, en skeppare, kypare, mamseller, husägare och två
bokhållare. Man lägger märke till hur få hantverkare och sjömän som flyttar från Höganäs bruksförsamling. Det höga antalet barn avspeglar att det var mycket familjer som inte fann sig
tillrätta i Höganäs. Enligt utdrag ur taxeringslängden tjänade
arbetarna i Höganäs gruvor 525 till 800 kronor per år. (Hög
Tidn 28/5 -92).
Genom att man i utflyttningslängden använder arbetsnummer är det svårt att se från vilken bostadsort utvandrarna kommer. Tar vi exempelvis året 1880 hade 48 arbetsnummer, två
kom från Norra Sandflyget, två från Ryd, en från Tjörröd och
en från fattighuset. Nästan alla har "Amerika" som resemål.
Men i mars 1874 är det en grupp Höganäs-utvandrare som klart
anger att de ska till Texas. Det rör sig om hustrun Kristina Pålsson med tre barn boende i Tjörröd 3 och pigorna Emma och Johanna Olofsdotter från samma plats.
Samtidigt som höganäsarna utflyttar till Amerika pågår det
en utvandring till närmare länder, dock inte av samma omfattning. 60 personer - 28 män och 32 kvinnor - flyttar över till
Danmark. Omkring 25 flyttar till Stockholm. Några få beger
sig till Frankrike, bland dem är det en grupp glasbruksarbetare
på sex st. Av de 13 Amerika-farare som lämnade Höganäs år
1867 var två glasbruksarbetare med familjer. Samtidigt var det
åtta sådana som återvände till Tyskland. Tydligen hade glasbruket svårigheter.
Under tiden 1862-94 var det i sin helhet 37 höganäsare som
sökte sig till Tyskland.
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År 1869 är det bredvid den höga Amerika-siffran en stor utvandring till Norra Vram, 30 arbetare flyttar över tid, några har
familjer med sig.
Tydliga spår av utvandringen från Höganäs kan vi hitta på
andra håll. Den 9 juli 1892 läser vi en annons i Höganäs Tidning
som tillkännager; I anseende till Amerikaresa låter arbetaren
Johan Aug Svensson vid Höganäs tegelbruk försälja koppar,
jern, möbler, glas, porslin, linne mm".
Och den 30 samma månad och år läser vi: I anseende till förestående Amerikaresa låter skräddaren P M Melin Höganäs
Ryd den 6 aug sälja genom auktion möbler, sängkläder, linne,
husgeråd mm". Nils Olsson ska hålla auktionen.
Och den 23 april 1892 också i Höganäs Tidning står införd
följande annons: I anseende till afresa till Amerika låter snickaren Axel Lindqvist i Höganäs, brorsbacke den 27 denna månad sälja lösöre, verktyg och sitt hus i Tjörröd 4". Denna utvandrare bör klara sig och få fast mark under fötterna i sitt nya
land; han har både yrkeskunskap och kapital.
Vi kan också slå upp Höganäs Tidning för den 17 april 1891,
vi läser där följande annons: I anseende till förestående Amerikaresa låter sjuksköterskan Augusta Johansson på Ryd genom auktion den 20 april försälja koppar, järn, möbler mm".
Allt talar för att man helt sågade av sitt gamla land. Frågan
står kvar: Hur gick det för dem?
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11

11

11

Tablå över utvandringen till Amerika från Höganäs Bruksförsamling under tiden 1861 - 1894.
Längst till vänster åren. Sedan kommer totala antalet och
uppdelningen på M = män, K = kvinnor, Arb = arbetare,
Pi = pigor, Hu = hustrur, Barn, Hant = hantverkare, Sjö =
sjömän, Yng = ynglingar, Jung = jungfrur, Dr = drängar,
Änk = änkor. Till dessa kommer kypare, husägare, bokhållare,
mamseller, skeppare, arrendatorer, flickor, tjänstemän, en husar. Siffran 95, för året 1880, är den högsta årssiffran i Kullen.
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Allt enligt In- och utflyttningslängden för Höganäs Bruksförsamling.
År

Tot M

1861 -5
1866
67

0
l
13

68
69
1870
71
72
73
74
75
76

19
72
41
66
40
10
15
5
l
9
6
32
95
72
22
17

77

78
79
1880
81
82
83
84
85
86

87
88
89

1890
91
92
93
94

l
7

15
40
21
33
19
6
6
2

4
2
21
51
43
11
8
20 14
20 7
68 38

K IArb Pi Hu Barn Hant Sjö Yng Jung Dr Änk

6

5

2

4
32
20
33
21
4
9
3
l
5
4
11
44
29
11
9
6
13
30

12
21
8
21
8
4
3
l

l
3
5 12 24
4 7 16
7 10 25
8 7 15
4
4
5 l
2
2
l
l
2 l
2 l
2
8 2 4
26 11 27
16 7 15
5 2 4
4 1 4
2 2 2
8 2 6
12 6 15

3
l
16
30
32
8
7
13
3
26

58 25 33 16 20
26 14 12 11
1
47 22 25 17 2

5
5

7
4
7

50 26 24 19

4

6

2

l
2

3

l
3
4
l
l

l

Avdem2
glasarb +
fam

l

l
3

l
3
2
2
l

l
l

l

l

2
l

l

l

1
2

l
1
1 kypare
l
1
2

3
1

l
30 12 18 12 1 l
l
l
8
35 8 27 7
l
35 20 15 16 1 2 7
6 3 3 3
931 479 452 323 150 95 209 21

1

2

l
l

1

5
7
9

l husar,
husägare,
bokhållare
mamsell
1 mamsell
1
l skeppare
bokh,arr,
4 flickor
l 1 bokhåll,
2 flickor

2 12

12
17
7
3
8 16 77

3 flickor
l tjänstem.

"
6

5
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Väsby Socken
"Pigorna" var den största utvandrargruppen.

Från Väsby socken utvandrade till Amerika tiden 1861-94 772 sockenbor. Av dem var 143 pigor och 142 drängar.

Fram till utbrytningen av Höganäs Bruksförsamling var Väsby den största socknen i Kullen.
Trots närheten till Höganäs-Ryd med alla dess industrier och
med dessas goda tillgång på arbetsmöjligheter, drabbas ändock
Väsby allvarligt av "Amerika-febern".
En genomgång av in- och utflyttningslängden tiden 1861-94
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avslöjar en jämn och hög utvandring till Amerika från Väsby
sockens alla byar. Toppen nås år 1888, då 72 reser, vilket innebär
att två procent av socknens invånare flyttar över till Amerika.
Väsby socken hade detta år 3.593 invånare. Under 1880-talet,
denajäsningstid i vårt lands historia, utvandrade från Väs by till
Amerika 460 sockenbor, vilket innebär att 13,2 procent av befolkningen gav sig iväg detta årtionde.
I sin helhet tog 772 Väsby-bor ut flyttning eller attest till
Amerika under tiden 1861-1894, d v s under 34 år. Ställer vi
denna siffra mot invånarantalet år 1870- 3.262- finner vi, att
23,7 procent av innebyggarna i Väsby utvandrade till det stora
landet i väst. Det gör var fjärde invånare. Härtill kommer den illegitima utvandringen, som säkerligen räknar någon procent.
Årsvis ter sig Amerika-utvandringen på följande sätt:
1861 - 0
1880 - 68
81- 55
62- 0
82- 58
63- 0
83- 23
64- 3
84- 15
65- 1
85- 18
66- 1
86- 51
67- 4
87- 67
68- 4
88- 72
69-22
89- 33
1870 - 29
71 -21
1890- 36
91- 32
72-33
92- 44
73-16
93- 24
74- 5
94- 11
75- 1
76- 1
77- 7
78- 9
Summa 772
79- 8
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"Höjdryggen" från 1869 t o m -73 är en följd av missväxtåren i slutet av 1860-talet. "Dalgången" i slutet av 70-talet röjer
att det var goda tider i gamla Sweden, likaså det branta fallet år
1894. Detta år återvände faktiskt också elva sockenbor - resultatet blev alltså plus minus noll.
Vilka var det som reste?
När vi önskar svar på frågan vilka det var som reste, vilka som
döljer sig bakom årssiffrorna, lämnar utflyttningslängden ett
mycket utförligt svar. Mer än 15 olika befolkningsgrupper inom
Väsby socken bidrog till de 772 som utvandrade och i sin mån
bidrog till att befolka och bygga upp Amerika. Vi får inte bara
veta namnen på dem, utan också deras sociala ställning, vilken
ålder de hade och från vilka byar de kom.
Kanske förvånande är att 11 pigor 11 intar den största gruppen,
tätt följd av "drängar". Men där är också resenärer tillhörande
ovanliga grupper, människor som fått högre utbildning. Vi finner en kantor, en organist, en teknolog, ett par sjökaptener,
några styrmän, en lärarinna.
Sedda socialt och ståndsmässigt ter sig Amerika-fararna
såhär:
Pigor
lantbrukare
26
143
drängar
142
åbodöttrar
22
barn
arbetare
20
103
flickor och
hantverkare
59
jungfrur
fröknar
59
9
hustrur
fiskare
51
3
11
åbosöner
45
å socknen 11
9
sjömän
40
övriga
14
ynglingar
27
SUMMA
772
Det stora antalet barn tillika med de många hustrurna anger
att många familjer bröt upp och överflyttade till Amerika. Ja
vi räknar till hela 46 familjer. Den största tillhör torparen Lars
Andersson i Ingelsträde 5, som utvandrar redan år 1871. Hust54

run heter Bengta Nilsdotter och de har sju barn med sig. Man
baxnar . Barnen heter Bengta, Pernilla, Kjersti, Jöns, Anna
Lovisa vartill kommer två småbarn. Sjökaptenen Carl Ahlqvist från Lerberget 13 har utom hustrun fem barn med, samtidigt reser jungfrun Ida Ahlqvist. Familjens uppbrott sker år
1886. Fem barn att svara för har också kantorn Axel Larsson
från Gössarp och hans fru, då de reser 1887.
Flera familjer har fyra barn, som sjökaptenen Anders Jönsson i Tjörröd 5, de reser år 1873; arbetskarlen Nils Gudmundsson från Lerberget 2, med hustrun Troen, de reser 1881; samma år reser sjömannen John Andersson från Lerberget 7 med
sin hustru Kjersti Kullenberg och deras fyra barn; Hulda,
Johanna, Janne och Anders. Hulda, äldst är 10 år gammal.
Åbon Carl Bengtsson i Långaröd 4 bryter upp år 1892 tillsammans med hustrun Augusta och har då fyra barn med sig födda
1876, -80, -86 och -88.
Vid flera tillfällen reser hustrur eller t o m änkor ensamma
med sina barn. Änkan Johanna Jönsson från Ingelsträde, 35 år
gammal, synes vara ensam då hon i juni 1889 tar ut flyttningsattest till Amerika med sina tre barn. Hustrun Mathilda Hellstedt från Plöninge synes också vara ensam då hon planerar att
med sina tre barn resa ditöver, redan år 1871. Pigan Johanna
Sallander har en son att svara för då hon ensam reser år 1876.
Hon kommer från Brandstorp. Samma är situationen för pigan Petronella Eliasdotter från Nybo, då hon våren 1872 ämnar resa, hon har en dotter med sig. Pigan Nelly Bengtsson har
en son, är skriven å socknen då hon det svåra året 1888 reser. Bakom dessa uppgifter ligger säkerligen mycket elände,
möjligt är att hon får hjälp till resan av socknen.
Bland de 59 hantverkarna hittar vi de sedvanliga - målare,
snickare, skräddare, smeder, bokbindare, slaktare, bryggare,
kopparslagare, tunnbindare, barberare, en trädgårdsmästare
(Jonas Andersson från Bläsinge), en sömmerska (Amanda
Emberg från Höganäs, 21 år gammal), en byggmästare,
11

11

55

Johannes Nilsson från Väsby 12, som med sin familj reser år
1878; en mjölnare - Jöns Svensson Nord boende å Lerberget
14, som reser 1881. Vi påträffar två vagnmakare, dels Th Riedell
från Hultabo som med sin familj reser 1882, dels vagnmakare
Anders Malmsten från lngelsträde 4, vilken reser i april 1888.
Den senare är omnämnd i Gunnar Jarrings memoar-bok
1952-64 i avsnittet om Svensk-Amerika. Han slog sig först ner i
Worcester, platsen där höganäsarna bildat en koloni. När sedan
Ford börjar sin biltillverkning och behöver hjulmakare var hans
framtid klar.
Alla tre fiskarena hör hemma i Lerberget. De heter Ola Nilsson från Lerberget 19, reser år 1888, Per Andersson från nr 7, reser 1890, och Peter Hofgren från Lerberget 12. De senare påträffar vi " i tryck Slår vi upp Höganäs Tidning för den 28 maj
1892 kan vi läsa: Den 31 maj låter husägaren Peter Hofgren i
Lerberget genom offentlig auktion i anseende till beslutad
Amerika-resa sälja möbler, fiskredskap, närdingar mm jämte
huset nr 12 ". Det är Magnus Hansson som ska hålla auktionen.
Kastar vi en blick i utflyttningslängden ser vi att Peter reser tillsammans med två döttrar och en dotterdotter. Alltså, familjen
sågar av det förflutna och söker sig över till möjligheternas
land.
I gruppen " sjömän " inräknas tre sjökaptener och ett par
styrmän. Halva gruppen kommer från Lerberget och ett par tre
tar sina familjer med när de utvandrar. Så gör sjömannen Jöns
Olsson från Tjörröd; tre barn följer honom.
"Arbetare " är trots närheten till Höganäs industrier en rätt
obetydlig grupp. Den räknar bara 20, av dem är tre specificerade som gruvarbetare.
Beteckningarna åbosöner och åbodöttrar får väl anses betyda att de föd s och växer på en gård som föräldrarna arrenderar,
och att de nu finner stugan för trång. Det är dubbelt så många
åbosöner som åbodöttrar, kan det månntro betyda att flickorna
hade något större chanser och fick stanna hemma? Därmed är
11
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vi inne på kvinnans roll i utvandringen till Amerika från Väs by.
Kvinnorna är väl företrädda bland de Amerika-farande
Väsby-borna. Några stickprov visar det med all tydlighet. Lägger vi samman de rena kvinnliga grupperna får vi slutsiffran
284 och räknar vi ner de manliga yrkesgrupperna blir siffran
362. Under 1880-talet utvandrade 460 Väsby-bor, av dem var
176 kvinnor, 218 män och 66 barn. Under år 1888, toppåret då
72 reste, var 34 kvinnor mot bara 28 män, vartill kom tio barn.
Sista året i denna undersökning, 1894, då bara elva reste, var det
inte mindre än nio kvinnor som tog ut steget, mot bara två stackars män. Tendensen tycks vara att kvinnorna ökar från år till
år. Beteckningen ''jungfru'' kommer in mot slutet och tränger
undan benämningen "piga".
Under året 1872, som var toppåret i den första utvandrarböljan, med 33 utvandrande, kan vi räkna till elva kvinnor mot åtta
män vartill kommer 14 barn. Året 1881, då 55 begav sig iväg,
vägde det jämnt: 27 kvinnor mot 28 män. Följande år, 1882, hade de kvinnliga övertaget: 32 mot 26. År 1885 med 18 Amerikasjuka stod det precis lika: nio mot nio. År 1889 hade kvinnorna
en rösts övervikt, 33 reste, av dem var 17 tillhörande kvinnosläktet medan 16 tillhörde de manliga. År 1892 var det också knapp
majoritet för kvinnorna, de räknade 19 mot 18 män vartill kom
sju barn - i allt var det 44 Väsby-bor som anmälde sin utvandring till Amerika. Och år 1893 låg manfolket i klart underläge,
de samlade bara nio av sitt kön medan kvinnorna räknade hela
15.
Går vi tillbaks och tittar på utvandringens upptakt finner vi
att det var enbart män som bröt upp de första åren. Först ett
stycke in på år 1869, i april, kommer en kvinna med i spelet.
Anna Larsdotter heter hon är från Brandstorp och piga till yrket. Hon står ensam i räkningen ett helt år, först i april 1870 får
hon en medsyster: Pigan Anna Malm från Väsby 14. Men därmed är isen bruten och nu tränger de kvinnliga fram, där är pigor, mamseller, hustrur, flickor, åbodöttrar, änkor, jungfrur.
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Från vilka byar kom Amerika-fararna?
Det är främst fem byar inom Väs by socken som lämnade nytt
friskt människomaterial till Amerika: Lerberget, Tjörröd,
lngelsträde, Höganäs och Väsby kyrkoby. Efter fingranskning
av utflyttningslängden finner vi, att Lerberget lämnade flest utvandrare, 98 stycken. De fem nämnda byarna avlämnade tillsammans 421 av de 772 som sökte sig till Amerika under dessa
34 år.
En tablå över Amerika-fararnas ursprungsorter ter sig:
Från Lerberget kom
Tjörröd
Väsby
lngelsträde
Höganäs
Ornakärr
Hulta
Långaröd
Gössarp
Brandstorp
Buskeröd

98
88
84
78
73
37
36
35
27
26
25

Hultabo
Plöninge
Nybo
Klappe
Danhult
Bräcke
Hustofta
Esperöd
å socknen
övriga byar
Summa

24
22
16
14
13
12
11
10
9
34
772

Lerberget-gruppen inrymmer, som kanske väntat, en stor del
sjöfolk. 23 stycken tillhör havets män och i dem är inräknat tre
sjökaptener, ett par styrmän och de tre fiskarena. Största delgruppen är dock pigorna, de räknar 30 stycken individer. Så är
där elva hustrur och 19 barn, vilket tyder på att flera barnfamiljer från Lerberget bryter upp och ger sig iväg västerut. Så kommer där sex drängar, två arbetare, tre ynglingar, två hantverkare,
en kustvakt och en husägare. Tre änkor lämnar Lerberget för
Amerika; Bothilda Gudmundsson, år 1872 tillsammans med
tre barn, vidare Kersti Lundberg och Lovisa Andersson. De senare är till åren, Kersti är född 1817 alltså 75 år, Lovisa född
1840 alltså 52 år. Båda tar ut flyttning i nav -92.
Bilden av utvandrarna från Väsby kyrkoby ter sig något an58

norlunda. Här avtecknar sig 15 pigor, tio drängar, åtta hantverkare, åtta hustrur, 17 barn, fem sjömän, 13 jungfrur, tre ynglingar, tre åbobarn, en torpare och bara en arbetare. Tillsammans
ska det göra 84.
Ingelsträdes Amerika-farare fördelar sig på olika stånd och
grupper enligt följande: 20 drängar, 14 åbosöner, tio barn, åtta
hantverkare (två smeder, två möllesvenner, vagnmakare, skomakare), sju pigor, tio jungfrur, fyra hustrur, tre ynglingar, en
arbetare och en torpare.
I Höganäs leder pigorna i utflyttningen till Amerika, 14 dylika räknar vi till, sedan kommer jungfrur med tolv, hustrur med
nio,
åtta barn, sex drängar, fem ynglingar, bara fyra sjömän och lika
många arbetare. Slutligen finns där tre mamseller. Kvinnorna i
Höganäs synes vara företagsamma och beslutsamma; räknar vi
ner kvinnogrupperna - pigor, jungfrur, hustrur och mamseller - får vi fram siffran 38. Det är mer än barn och manfolk tillsammans. Var det dåligt med arbetstillfällen för kvinnor i
Höganäs?
Tjörröd har en bred allsidig utvandrarbild, nästan alla samhällsgrupper är representerade. Vi finner här 15 pigor, åtta
drängar, tre arbetare, sju hustrur, 20 barn, tolv hantverkare, fyra åbo-söner, tre sjömän, en sjökapten, nio jungfrur, tre ynglingar, två husarer, en mamsell och en husägare. Hantverkargruppen är intressant, den inrymmer snickare, garvare, mjölnarsven, skräddare, målare, bokbindare, maskinist, bryggare,
bleckslagare, och om man vill kan man räkna hit även gruvarbetare.
Långaröd hade ganska stor utvandring, 35 bybor lämnade
sin hemort finner vi och de fördelar sig socialt; åtta drängar, fyra pigor, fyra hustrur, tolv barn, två åbosöner, två arbetare, enstaka hantverkare, torpare och sjöman. Fyra Långarödsfamiljer bröt upp och for till Amerika.
Till stor del var det ungt folk som gav sig iväg till Amerika.
59

En blick i ålderskolumnen röjer detta. Toppåret 1888, då 72 reste, var 29 stycken 20 år eller därunder. Äldst var pigan Berta
Larsson född 1844 från Lerberget 2.
År 1890 var 18 utvandrare under 20 år. Äldst var fiskaren Per
Andersson från Lerberget 7 född -23, hela 67 år. 36 utvandrade.
År 1891 var tolv stycken 20 år eller därunder bland de 32
Amerika-fararna och äldst var husägaren Gustaf Högfeldt
född 1843 alltså 48 år. År 1892 var 27 20 år eller därunder av
de 44 som reste. Och under året 1880 var precis hälften av de 68
som for till Amerika, 20 år eller därunder. Tio av dem är unga
flickor i tonåren.
Samtidigt som människor från Väsby strömmade över till
Amerika skedde utvandring till närmare länder och orter. Till
Höganäs Bruksförsamling överflyttade 841 sockenbor, 108
sökte sig till Danmark, några få till Tyskland, Norge och England. En man hade Syd-Amerika som utvandringsmål. Vissa
år, som 1866 var det hög utflyttning till Höganäs-Ryd, 67 företog sig det, eller år 1894, då flyttade 60 över sockengränsen. Under året 1874 överflyttade 40 Väsby-bor till bruksförsamlingen.
Allt enligt in- och utflyttningslängden för Väsby socken åren
1861 - 1894. En längd som har mycket att ge om man vill studera
socknens histora.

Mer än hälften av Jonstorp utvandrade
Därav 19 procent till Amerika.
En genomgång av in- och utflyttningslängden för Jonstorps
socken tiden 1861 - 1894 ger vid handen att 432 Jonstorps-bor lämnar sina hem och utvandrar till Amerika. År
1880, då utvandringen börjar på allvar, hade Jonstorp 2.224 invånare; ställer vi siffran 432 mot den får vi fram att 19,4 procent
av socknens befolkning utvandrade till Amerika under dessa 34
år.
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Efter att Jonstorp under 1860- och 70-talen haft en måttlig
utvandring sker från och med 1880 en närmast explosiv ökning.
Under år 1880 utvandrar till Amerika 38 och under år 1881
43 människor från Jonstorps socken. Toppen nås 1888, då utvandrar 51 stycken. Det innbär att 2,6 procent av befolkningen
på ett enda år utvandrar. Hela uppslag i utflyttningslängden
under dessa år är fyllda med det magiska ordet "Amerika".
Årsvis fördelar sig utvandringen på följande sätt:
1861
62
63
64
65
66
67
68
69
1870
71
72

73
74
75
76
77
78
79

0
1
0
0
0
0
0
5
5
16
7
7
3
12
1
3
5
3
6

1880
81
82
83
84
85
86
87
88
89
1890
91
92
93
94
Summa

38
43
21
9
11
8
21
37
51
27
26
24
23
15
4
432

Som synes är det toppar åren 1870, -81, -87 och -88. Toppen
år 1870 är en följd av missväxtåren 1868-69. Vissa dagar, som
den 9 september 1880 och den 18 aug 1891 var det närmast kö
av sockenbor som på pastorsexpeditionen ämnade ta ut flyttningsbetyg eller attest till Amerika. Nio stycken vardera dagen
sökte sig till pastorsexpeditionen. Den 2 april 1886 var sju ut61

vandringssugna där i samma ärende. Den 20 febr 1888 är det ett
sällskap på fem personer här, egendomligt nog är tre av dem
systrar Malmros från Farhult 7. De heter Anna Malmros född
-61, Matbilda Malmros född -63 och Maria Malmros född -71.
Längre fram följs de av nya Malmrosar; ynglingen Gustaf år
1890 och jungfrun Anna Malmros år 1893, båda från Görslöf,
troligen är de släkt, kanske syskon.
1880-talet räknas som en jäsningstid i vårt land. Vad gäller
Jonstorps socken finner vi att 292 sockenbor detta årtionde
bröt upp för att söka sin lycka i Amerika. Det gör 13 procent av
socknens invånarantal.
Den allra första som - enligt utflyttningslängden - från
Jonstorp tar ut flyttning till Amerika är en kvinna. Hon står ensam, som en stormsvala, då hon den 29 maj 1862 beslutar sig för
utvandring. Ida Pihl heter hon, är mamsell till yrket och bor i
Unnarp. I hela fem år står hon ensam i sitt förehavande.
Ser vi efter från vilka byar inom Jonstorps församling dessa
Amerika-farare kommer, finner vi att Jonstorps kyrkoby, Görslöf och Tunneberga synes lämna de flesta. Några stickprov: Året 1880, då 38 lämnade sin hembygd kom tio från Tunneberga, åtta från Görslöf och fem från kyrkobyn. År 1890, då
26 lämnade sina fäders jord, kom tio från Jonstorps by, fyra
från Görslöf, lika många från Södåkra och tre från Tunneberga.
År 1881, då 43 reste, hade 15 Görslöf som hemort, tolv Tunneberga, fyra Jonstorps by och tre vardera Södåkra, Unnarp
och Tranekärr. Och år 1891 med 24 utresande, packade mer än
hälften sina kappsäckar i Görslöf, två-tre i Jonstorp, Tranekärr
och Södåkra. Enligt mantalslängden för år 1881 var Jonstorps
kyrkoby den största byn med 18 gårdsnummer, följt av Görslöf
med 17. Socknen räknade 635 matlag.
I sin helhet ter sig hemortsbilden som följer:
Från Görslöf kom 100 Amerikafarare
Jonstorps by 77
Tunneberga
60
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Södåkra
Bölsåkra
Tranekärr
Glimminge
Unnarp

50
40
30
17
14

Byarna Hesslebo, Kullenbergstorp, Rekekroken, Bläsinge,
Svanshall, Täppeshusen, Rögle ligger alla under tio, men de är
med alla. Skrivna "å socknen" finns det fem stycken.
Och ser vi till yrken, social ställning och kön finner vi, att
kvinnorna är väl företrädda i denna folkförflyttning. Några
stickprov:
År 1881 då 43 reste var 23 män och 20 kvinnor.
År 1885 hade kvinnorna övertaget, det var fem kvinnor mot
tre män som reste. Sex av detta års utvandrare kom från Södåkra. Det rör sig om en familj tillhörande arbetaren Peter Nilsson
och hans hustru Olivia Malmblad. Två ynglingar, Ludvig och
Gustaf Malmblad i tonåren ingår i familjen, därjämte två småflickor, Gerda och Johanna. År 1887, då utvandrarsiffran var
hög med inte mindre än 37 utvandrande till Amerika, dominerade återigen kvinnorna. Det var 21 dylika mot 16 män.
Och år 1888, toppåret med 51 med Amerika i blicken, hade
kvinnorna klar majoritet: det var 30 kvinnor mot bara 21 män.
Av kvinnorna var tio pigor, åtta jungfrur och fem hustrur.
Även de följande åren 1889, 1890, 1891, 1893 och -94 var kvinnovänliga. Särskilt året 1891, då inte mindre än 15 kvinnor mot
bara nio män reste bort över Atlanten. Och då för att ta slutåret
i denna undersökning, 1894, då bara fyra begav sig iväg, visar
det sig att alla var kvinnor. Det rör sig om åbodottern Jenny
Hansson från Jonstorp 4, född -74, jungfrun Olivia Olsson
född -70 från Bölsåkra, pigan Gerda Bengtsson, född -76, från
Jonstorp 9 och pigan Alma Olsson från Jonstorp 14 född 1867.
Tar vi året 1875, då en enda reste, finner vi att denna enda var
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en kvinna. Beata Larsdotter hette hon, är "piga" till yrket och
kommer från Tunneberga. Som förut nämnt var den allra första
Amerika-resenären också en kvinna.
Sammantaget finner vi att pigorna bildar den största utvandrargruppen i J onstorp med 87. På andra plats kommer drängarna med 75. Sedan följer.
barn
med 48
ynglingar
41
jungfrur
35
hantverkare
32
sjömän
27
hustrur och
mamseller
27
arbetare
10
lantbrukare
10
åbodöttrar
12
åbosöner
8
övriga
20
Tillsammans
432
Den samlade kvinnoskaran räknade 172, den manliga 260 individer. Bland hantverkare återfinner vi målare, sju stycken,
snickare, fyra stycken, skomakare, fyra stycken. Vidare är där
två smeder: Jöns Pålsson, som reser 1882 och Olof Persson som
reser 1890 - båda kommer från Görslöf. En bagare är det
bland utvandrarna, Adolf Andersson heter han och har haft sin
näring i Tunneberga, reser 1879. Även en slaktai; siktar på
Amerika, han heter Aug Jönsson, bor i Jonstorp 9 och utvandrar 1892 tillsammans med sin familj räknande fem medlemmar,
hustrun Johannas, döttrar Ida och Gerda, sonen Jöns Petter,
sju år.
Bland lantbrukarna är det främst åbor som utvandrar. Någon av dem följs av sina familjer, som åbon Per Persson från Södåkra, vilken med hustru och fyra barn utvandrar år 1870.
Hemmansägare Nils Ifversson från samma by och med samma
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utvandringsår har också sin familj med. Man undrar obetingat:
träffades de därborta, slog de sig ner i samma område? Lantbrukaren Sven Nilsson född 1839 från Jonstorp 9, som år 1890
söker sin lycka borta i Amerika, har utom hustrun Kersti barnen Bernhard, Ivar, Betty, Thilda och Karolina med sig .• Betty,
yngst, är bara sex år gammal. Som varande lantbrukare bör han
ha en del redskap och verktyg med sig i bagaget. - Bara en torpare, Christoffer Olsson från Görslöf påträffar vi bland de utvandrande lantbrukarna.
Bland sjömännen är inräknat en styrman, Johannes Larsson
heter han och kommer från Jonstorp 6.
Det stora antalet barn - elva procent av den samlade Amerikaskaran - antyder att rätt mycket familjer lämnade Jonstorp
under denna tid. Några är nämnda, ytterligare finns, i en del fall
stora, som när det gäller sjömannen Lars Holmstedt från Görslöf. Bredvid hustrun Johanna följer honom fem barn i åldern
tre till elva år. Man vill stå i givakt för dem. År 1891 reser de, tar
ut flyttning i aug. Husfadern är 38 år. Modern något äldre, 44.
Sjömannen Nils Nilsson från Görslöf har hustru och tre barn
med sig när han utvandrar 1888. Skräddaren Anders Jönsson
från Jonstorp 14, som reser samma år, har lika stor familj. Och
det har även snickaren Olof Jönsson född -55, alltså 34 år, då
han våren 1889 bryter upp från Tunneberga. Hans hustru heter
Cilla och barnen Gotthard åtta år, Jöns Leonard sex år, Gustaf
tre år. Vi återfinner denna familj i mantalslängden.
Vid några tillfällen förefaller det som om hustrurna reste ensamma med sina barn. År 1881 händer det tre gånger. I april
detta år tar hustrun Catherina Månsson ut flyttning till Amerika för sig och sina två söner, Janne och Axel, 12 och 14 år gamla.
De har sin hemvist i Tunneberga. Pigan Botilla Månsdotter
född 1842 och boende i Södåkra 3 är betecknad som utfattig,
när hon i maj samma år tillsammans med sina två söner Martin
född -66 och August född -68 tar ut flyttning för att utvandra
till Amerika. Man stannar till inför hennes beslut. Hur fattade
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hon det? Hur finansierade hon resan? Fick hon hjälp därhemma? Hur klarade hon den säkerligen strapatsrika resan? Tog någon emot henne därborta i det främmande landet?
Hustrun Maria Svensson från Görslöf synes också vara ensam då hon i juli 1881 tillsammans med sin son Georg tar ut
flyttning till landet i väst. Samma förefaller det vara när hustrun Olivia Pålsson också från Görslöf i augusti 1886 ämnar utvandra till Amerika. Hon svarar ensam för tre barn, alla under
tio år. Paulina, Othilda och Sigrid heter de. Och på sommaren
1890 står hustrun Bengta Horndahl från Jonstorp 14 i begrepp
att resa ditöver tillsammans med sin sex-årige son Nils Edvin.
Året innan har en yngling Horndahl, 19 år gammal och med
förnamnet Anders rest. Måhända är de syskon och håller ihop
i det främmande landet?
Det är intressant att jämsides med utflyttningslängden läsa
mantalslängden och ur denna få fram något om utvandrarnas
ställning och situation. Ibland verkar det som om hela syskonkretsar, en för en, ibland i grupp lämnar sina hem i Jonstorp.
Nils Thelin är handlande i Jonstorps kyrkby. Hans äldste son
Johannes född 1857 lämnar faderstjället våren 1881. Följande
år står den tio år yngre brodern Alfred i tur att ge sig iväg. Och
fyra år senare, 1886, står åbosonen Olof Thelin i begrepp att
resa.
Förut är nämnt om tre systrar Malmros från Jonstorp 7 som
på en och samma dag tar ut flyttning till Amerika. Ibland kan
lätt igenkännliga namn, syskon eller släktingar, vara spridda
över flera år. Åbodottern Carolina Otterberg tar ut flyttning
september -87, sjömannen Martin Otterberg på hösten 1890
och jungfrun Anna Otterberg sensommaren 1893. Namnet
Smitt förekommer också flera gånger i utflyttningslängden.
Skepparen Nils Smitt bor i Tranekärr, där han har ett skattehemman. Dottern Carolina född -57 lämnar hemmet våren
1881. På hösten 1887 tar jungfrurna Augusta och Petronella
Smitt efter, och sommaren -91 står ynglingen Bror Smitt redo
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att resa. Mycket talar för att de är syskon och härstammar från
skattehemmanet i Tranekärr.
I Unnarp 1 3/8 bor Augusta född -60 och Matbilda Pålsson
född -62. De båda ingår i en stor syskonkrets. I nov -81 tar de
samtidigt ut flyttning och utvandrar. En grannflicka, Matbilda
Persson, född -53 begär utflyttning samtidigt; det är möjligt att
de gör sällskap.
I okt -81 beslutar sig sjömannen Calle Holmberg i Jonstorp
8 för att resa till Amerika. Han lämnar därvid sin mor född -28,
som är änka och fattig.
Överlag är det unga människor, aktiva, i sin bästa ålder, som
lämnar sina fäders jord. Födelseåret kommer inte med i utflyttningslängden förrän år 1877. Men därefter fram till slutåret för
undersökningen 1894, kan vi lätt se att det är övervägande ungt
blod Jonstorp berikar Amerika med. Några stickprov:
År 1881, då 43 reste, var 20 stycken under 20 år, 19 låg i åldern
20-30. Äldst bland utvandrarna detta år var hustrun Catherina Månsson, född 1834, från Tunneberga. Det var hon som hade två barn med sig. Näst i ålder var torparen Christoffer Olsson från Görslöf född 1847, alltså 34 år gammal.
År 1888, toppåret då 51 reste var åldersbilden följande: 27 av
Amerika-fararna var under 20 år, 18 stycken låg i åldern
20-30, medan bara sex var över 30. Allra äldst detta år var änkan Lovisa Norfelt från Bölsåkra, född 1824, alltså 64 år gammal, käckt! Därnäst i ålder är också en kvinna, pigan Petronella
Månsson från Görslöf och född år 1845, vilket ger en ålder av
43 år. Obetydligt över 30 år är makarna skräddare Anders Jönsson och hustrun Emma från Jonstorp 14 vilka tar ut flyttning i
juni -88.
År 1887 reste 37 från Jonstorp. Vi finner efter att ha tittat i
ålderskolumnen, att 15 av dem var under 20 år; i åldersgruppen
20-30 befann sig 20 stycken - bara två var över de 30. Äldst
i utvandrargruppen detta år var f.d korpralen Johannes Löfstedt i Tunneberga, född 1830 alltså 57 år. Han är ensam då han
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tar ut flyttningsbetyg, det är tänkbart att han reser ensam och
man undrar obetingat om han tänker öppna en ny framtid
däröver.
Väldig dominans av ungdomar är det året 1891: 24 sockenbor
reser, av dem är inte mindre än 18 stycken 20 år eller därunder,
medan bara sex ligger över 20. Äldst detta år är sjömannen Lars
Holmstedt född 1853, och hans hustru Johanna Palm född
1847, vilka med sina fem småbarn lämnar Görslöf.
Efter granskning av ålderskolumnen tiden 1877-94 finner vi
att änkan Lovisa Norfelt från Bölsåkra är den äldsta med sina
64 år. Därnäst kommer f.d korpralen Johannes Löfstedt från
Tunneberga, 47 år, skomakaren P J Wennström från Glimminge, 46 år gammal, pigan Petronella Månsson från Görslöf
43 år, hustrun Anna Svensson från Tunneberga, 40 år - hon
hade fyra barn med sig då hon reste 1880. Vi finner vidare att
188 av Amerikafararna var 20 år eller därunder. I allt reste 372
tiden 1877-94. 20-åringen var inte myndig; förmodligen fordrades föräldrarnas eller husbondens tillåtelse att resa. Utflyttningslängden säger ingenting om ifall det restes motigheter från
kyrkligt håll. Men det fordrades utflyttningsbetyg eller -attest.
Samtidigt som en levande ström av människor från J onstorp
flöt västerut över Atlanten till Amerika, rann det strömmar av
sockenbor till närmare områden. Till Höganäs-Ryd flyttade
under denna tid 734 Jonstorps-bor, 57 sökte sig till Danmark,
tre begav sig till Tyskland, två till vardera Australien och Afrika.
Hela sex siktade på Nya Zeeland. När det gäller det senare landet läser vi, icke utan förvåning, att torparen Johan Aron Jönsson från Görslöf den 10 febr 1874 tar ut flyttning dit tillsammans med sin familj.
Vi finner att 1.236 människor från Jonstorps socken utvandrade under tiden 1861-94, dvs under 34 år. Ställer vi denna siffra mot antalet invånare i Jonstorp år 1880, 2,224 individer, finner vi, att 55,6 procent av Jonstorps befolkning övergav sin socken. Det är helt enkelt en folkvandring, den tredje om vi så
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vill: först goternas ner till Svarta havet, så vikingatågen till England och denna till Amerika och vår industri. Jonstorp har varit
en rik källa som historien har öst ur. Tänk om man kunde få tag
i dem som utvandrat från Jonstorp och kunde kartlägga deras
insatser lite varstans på jordklotet.

Parhult
drabbades synnerligen hårt av "Amerika-febern"
Farhult, den lilla socknen utmed Skeldervikens södra strand,
drabbades hårt av "Amerika-febern". Bortsett från Viken var
Farhult den minsta av Kulla-socknarna. Enligt mantalslängden
för år 1881 bodde här 1.509 människor. Och enligt statistisk årsbok var arealen 17,1 kvkm, vilket gav en befolkningstäthet på
78 per kvkm. 379 hushåll eller matlag hade sin tillvaro inom
Farhults gränser.
En genomgång av In- och utflyttningslängden för tiden 1861
- 1894 ger vid handen att 304 Parhults-bor utvandrade till
Amerika under denna tid. Årsvis fördelar de sig på följande
sätt:
1885
1861-65
0
1875
5
5
86
13
1866
1
76
6
87
28
67
0
77
3
88
78
7
23
68
5
4
89
12
2
79
69
12
18
1890
14
1870
1880
91
81
41
15
71
3
4
17
92
16
72
82
12
15
93
9
73
83
2
94
7
74
84
5
Summa

304
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Hela uppslag i längden upptas av det magiska ordet
"Amerika". Det gäller främst året 1881. Vissa dagar är det
rentav kö på pastorsexpeditionen av sockenbar som vill resa till
Amerika. Som den 4 april -81, då det är åtta sockenbar av olika
åldrar och stånd i detta ärende, eller den 22 april samma år, då
också åtta är där, däribland en familj, torparen Nils Anderssons från Farhult 11.
Farhult har högre utvandrarsiffror än Brunnby fast socknen
har mindre än hälften så många invånare. Det ger en hög procent utvandrare. Som framgår nås toppsiffran år 1881 med 41.
Det innebär att 2, 7 procent av Far hults befolkning på ett år ger
sig av till Amerika. Slår vi ihop de tunga åren 1886-92 vilket ger
summan 121 utvandrare betyder det, att drygt nio procent av
Farhults befolkning sökte sin lycka borta i Amerika på några få
år. Och tar vi totalsiffran, 304, och ställer den mot Farhults befolkningstal år 1894, 1.255, får vi fram att drygt 24 procent, nästan en fjärdedel av bebyggarna i Farhult bröt upp, lämnade sin
hem och begav sig till Amerika för att där söka sin lycka.
Vilka var det som reste från Farhult?
Kvinnorna är väl företrädda i denna folkvandring. Vi kan ta
några stickprov. Under år 1870 lämnade tolv Parhults-bor sina
hem för Amerika. Av dem var åtta män och fyra kvinnor. År
1872 reste fyra personer, av dem var två kvinnor och två män.
År 1882 reste nio kvinnor och åtta män, tillsammans 17 personer. År 1886 lämnade 13 sin socken för Amerika, sex var kvinnor, sju män. Året 1887 hade kvinnorna majoritet bland utvandrarna, det var 15 dylika mot 13 manliga. År 1892 vägde det
jämnt - åtta kvinnor mot åtta män. Och tar vi det sista året i
denna undersökning, 1894, dominerade kvinnorna helt. Sex
kvinnor och bara en enda man lämnade detta år Farhult för
Amerika. Men det återvände fyra stycken, så förlusten för socknen blev inte så stor.
Om vi delar upp Amerika-fararna på yrken och stånd får vi
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fram följande uppställning:
Pigor
drängar
barn
hantverkare
ynglingar
hustrur
sjömän
jungfrur
åbosöner

61
49
42
23
23
21
21
20
10

arbetskarlar
åbodöttrar
lantbrukare
tjänstemän
män utan yrkesbeteckning
åbo
Summa

9
8
8
6
2
1

304

"Pigorna" är alltså den största yrkesgruppen. Kvinnosidan
kan sedan stöttas upp med "jungfrur", "åbodöttrar" och
hustrur. Drängarna kommer på andra plats med 49; de kan
mycket väl bättras på med arbetskarlar och ynglingar.
Bland hantverkarna finner vi skräddare, snickare, målare,
murare, flera smeder, en mejerist, en sömmerska, en vagnsmakare - NP Hansson, född 1851, frånFarhultnr 10, som lämnar
sin socken år 1881, och en kvarnbyggare, Gunnar Svensson,
född 1832 boende i Pottmjöhult, som med sin familj, hustru
och två barn lämnar sina fäders bygd 1892.
Tjänstemännen har flera rätt ovanliga inslag. Där är en inspektor, en lärarinna, en f d soldat, en husar och en stins. Åbon, en enda i sitt slag, hette Johannes Jönsson var 29 år då han
1881 tog ut flyttning till Amerika. Han brukar en gård betecknad 1.631/184.320 i Svalöf 1.
Gruppen av barn är stor. En lång rad familjer bryter upp och
klipper av sina rottrådar. Redan år 1870 lämnar pigan Anna
Sellander från Björkeröd med sina två barn, Gerda och Arvid.
Smeden och hemmanägaren i samma by, Nils Persson, och
hustrun Elna Larsdotter, har barnen Carolina, Lars, Martin allihop lämnar och utvandrar år 1873.
Mejeristen Chr Gresbeck och hans hustru Petronella från
Lönhult reser med sina två barn år 1878. Torparen Nils Anders71

son från Farhult 11 har stor familj när han år 1881 tar ut flyttning till Amerika: utom hustrun Cecilia, barnen Peter, Emma,
Anna och Gustaf den senare född -78, alltså bara tre år. Samma
år lämnar arbetskarlen Per Andersson med hustrun Anna och
barnen Alma, Ottilia och Emilie sitt hem i Viaköp. Ännu en familj ämnar sig dit bort till landet i väster år 1881: hustrun Johanna Nilsson med barnen Ida och Nils. De kommer från Svalöf. Modern reser ensam, förmodligen har husfadern rest i förväg och kanske etablerat sig.
År 1886 reser hustrun Carolina Svensson från Pottmjöhult
med sina två barn Charly och Anny, tre och fyra år gamla. Barnen har engelska namn, förmodligen har de redan någon anknytning till det nya landet. År 1890 ämnar arbetaren Nils Persson från Viaköp och hans hustru Thilda resa med barnen Emelia och Paul.
Lantbrukaren Carl Jonsson och hans hustru Nikolina från
Snorröd kommer att tillföra sitt land inte bara sitt kunnande utan även tre söner när de år 1892 utvandrar. Carl, Ernst och Henning heter de, Henning är sex år. Sista året i denna undersökning året 1894, är det en hustru, Johanna Svensson, född -51,
som är stadd i uppbrott med sina två barn Fridolf och Ally.
Listan med utvandrande familjer från Farhult är ännu längre. Man vill leva in sig deras föreställningsvärld och dera svårigheter. Hur kändes det att fatta beslutet att resa, vilka diskussioner föregick det, hur reagerade barnen? Hur klarade modern
skötseln av de små, blev de sjösjuka, hur tedde sig de första dagarna i det främmande landet - för att inte säga den följande
tiden?
Från vilka byar i Farhult socken kom utvandrarna?
Det visar sig att själva kyrkobyn åderlåtes på mest invånare.
Det är också den största byn inom socken. Där fanns vid denna
tid 17 gårdsnummer och vi räknar till drygt 400 invånare. År
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1881 är det inte mindre än 13 personer som lämnar kyrkobyn för
att resa till Amerika. I antalet ingår en familj, torparen Nils Anderssons, på fem personer. År 1880 är det fyra från kyrkobyn
som siktar på Amerika. År 1892 är det fem.
Vi kan titta på året 1881, toppåret i denna utvandrarkrönika,
41 Farhults-bor reste. Av dem kom 13 från kyrkobyn, fem från
Helgaröd och Viaköp, fyra från Svalöf, tre från Björkeröd och
Snorröd, två från Döinge och Pottmjöhult, fyra från övriga byar. Av denna "årskull" var 24 män och 17 kvinnor. Tjugo år eller därunder var 23 stycken, i åldern mellan 20 och 30 låg 18
stycken. Allra äldst var hustrun Gustava Bergman född 1820,
d v s 61 år, hon kom från Helgaröd. Därnäst kommer smeden
Jacob Sjöberg på ålderslistan, född 1822. Ytterligare två tillhör
"de gamle", torparen Nils Andersson är född 1837 och hustrun
Anna Nilsson från Viaköp född 1844. I 1881 års utvandrare ingår åtta barn och fem hantverkare, två smeder, två snickare, en
vagnmakare.
Som nämnt släppte Far hult kyrkoby till flest utvandrare, därnäst kom Helgaröd och på tredje plats Björkeröd. En uppställning ter sig:
Från Farhult reste
Helgaröd
Björkeröd
Viaköp
Lönhult
Döinge
Pottmjöhult
Snorröd
Gunnars torp
Höjar
Fattighuset
Svalöf
Summa

61 bybor
48
33
32
29
28
21
17
16
7
7
5
304
73

Allt enligt In- och utflyttningslängden för Farhult 1861-94.
Att sju personer kommer från Fattighuset kan antyda att det
rått nöd i socknen. Några ytterligare stickprov utvisar att det
främst var ungdomar som bröt upp och begav sig iväg. Av de 18
som år 1880 utvandrade till landet i väst var sex under 20 år, tio
låg i åldern 20/30. Äldst var torparen Lars Svensson från Björkeröd, född 1846 alltså 36 år, egentligen ung han med.
År 1882 reste 17 stycken Far hults-bor bort över Atlanten. Sjömannen Carl Jönsson från Lönhult, född 1848, tillika med lärarinnan Sissa Månsson från Snorröd född 1828 var de två äldsta.
Sissa var 54 år då hon planerade att byta så vitt skilda bostadsorter. I övrigt var sju under 20 år och lika många låg i åldersgruppen 20/30. År 1883 reste femton, av dem sex kvinnor och
nio män. Av de utresande var sju under 20 och sex i åldern
20/30. Äldst var änkan Anna Olsson född 1821, från Gunnarstorp, alltså 62 år, nog den äldsta i denna undersökning. Säkerligen hade hon ressällskap och någon som tog emot henne.
År 1890 reste 14. Av dem var sex i tonåren medan fyra låg i åldern 20/30. Äldst var sjömannen Jöns Rosenqvist född -34 från
Viaköp. Och för att ta sista året, 1894, fem var under 20 år, den
äldsta 43.
Åldersuppgifterna kommer inte in i längden förrän år 1867.
Men en avsyning av födelseåren utvisar att det under tiden
1867-94 var 17 stycken 20-åringar, och inte mindre än 84 tonåringar. Det var tydligen ungt äventyrslystet folk som begav sig
iväg ditbort.
Det är intressant att jämsides med utflyttningslängden läsa
mantalslängderna. Här kan man påträffa utvandrarna i sitt
sammanhang, få en glimt av deras bakgrund. I april -81 är det
två bröder Stål som tar ut flyttning till Amerika, Martin och Jonas heter de. Deras far är tegelmästare, de förefaller vara hans
enda barn, de bor på en gård betecknad Farhult 10 1/16. Vagnmakare N P Hansson är granne till dem, det är möjligt de reser
i grupp för de tar ut flyttning samtidigt. Torparen Nils Anders74

son, förut nämnd, brukar ett frälsehemman betecknat 51/288 i
Farhult 11.
Från Farhult 16 kommer pigan Hedvid Lundgren, född -62,
alltså knappt 20 år gammal. Hennes far, Ola är sadelmakare
född 1813. I Viaköp 3 bor arbetskarlen Per Andersson född -40.
Tillsammans med hustrun Anna född -39 reser han år 1881 med
barnen Alma född -76, Emelie f -77. Drängen Carl Andersson
från Pottmjöhult kommer från en stor syskonkrets när han
23-årig bryter upp. Husaren Janne Palmqvist bebor en avstyckning från Gunnarstorp 2 1/8 skatte när han 24 år gammal tänker resa.
Och där finns kvarnbyggaren Gunnar Svensson, född 1832,
som med sin hustru och sin son Artur 17 år gammal ämnar utvandra till Amerika. Att han menar allvar inser vi av en annons
införd i Höganäs Tidning den 19 mars 1891: Tisdagen den 29
denna månad låter kvarnbyggaren Gunnar Svensson i Pottmjöhult i anseende till afresa till Amerika genom offentlig auktion
försälja virke, redskap, verktyg, husgeråd, möbler m m. Pottmjöhult den 17 /3 1891. Paul Persson.
Annonsen upprepas den 22 mars.
Det hårda livet därborta på andra sidan Atlanten klarade inte
alla. Ren hemlängtan var nog också en faktor som gjorde att
man återvände. Vi räknar till att 31 Parhults-bor återvände från
Amerika till sin hembygd. Det gäller tiden 1861-94.
Året 1884 är särskilt härvidlag. Bara fem stycken tog ut flyttning från socknen till Amerika. Åtta återvände. Det blev alltså
plus för Farhult i utvandringsstatistiken. Under 1884 synes det
ha varit goda tider härhemma. Av de fem som verkligen gav sig
iväg var det två ynglingar i tonåren, en piga i samma ålder och
två drängar i 25-års åldern. Det rör sig om ungt äventyrslystet
folk som ville tampas med livet därute.
Året 1894 var också egendomligt: sju reser, av dem tre från
''Fattighuset''. Fyra återvänder, det blir alltså inte så stor åderlåtning på Farhults befolkningsstock.
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Innan Amerika-febern grep tag i farhultarna skedde en ganska hög utvandring eller överflyttning till Höganäs-Ryd-Väsby
med dess industrier och nya arbetstillfällen.
15-20 flyttade över varje år. Denna utvandring böjde sig något när suget från Amerika tog fart, sjönk vissa år till bara fem,
men ökade tidvis och nådde flera år som 1883, -84, -85, -91 upp
till 30 eller fler. I sin helhet under denna tid, 1861-94, räknar vi
fram att 525 farhultare flyttade över till industriorten HöganäsRyd. Man får rent av tanken att Höganäs byggts upp av folk
från Farhult.
Till Danmark reste 49 under samma tid.

Kattarp
Pigor, drängar och hantverkare främst bland utvandrarna
Mina uppgifter från Kattarp evad det gäller utvandringen till
Amerika på 1880-talet, är ofullständiga. Sammanslagningen
med Välinge tränger Kattarp åt sidan. Men vi finner att Kattarp
liksom de övriga socknarna i Kulla-hörnet drabbas av "veteoffensiven" från Amerikas prärier på 1880-talet. Under tiden
1875-88 utvandrar till Amerika från Kattarp 150 sockenbor.
Högsta årssiffran ligger på år 1880 med 28 därnäst kommer år
1881 med 23.
Årssiffrorna ter sig:
1875
76
77
78
79
1880
81
82
76

1 reste till Amerika
1883
0
84
1
85
1
86
87
6
28
88
23
19
Summa

11

5
6
17
16
16
150

Ställer vi 1880 års siffra, 28, mot Kattarps folkmängd detta år
1.329 räknar vi fram, att 2,1 procent av socknens folkmängd
bröt upp, lämnade sina hem och sökte sig till det förlovade landet detta år.
Och ser vi efter vilka det var som drabbades av Amerikafebern finner vi, att "pigorna" intar den största gruppen med
39. Därnäst i antal kommer 11 drängar 11 med 35 och sedan hantverkare med 21.
En social uppställning fördelar de Amerika-sugna på följande sätt:
Pigor
39
drängar
35
hantverkare
21
barn
16
arbetare
10
lantbrukare
10
hustrur
8
ynglingar
4
sjöman, jungfru, lärarinna, åbodotter var en 4
utan beteckning
3
150
Summa
Bland hantverkarna finns tre smeder, tre snickare, tre sömmerskor, två trädgårdsmästare, i övrigt en målare, skräddare,
murare, skomakare, garvare, bokhållare och vagnmakare.
Vagnmakaren heter Sven Möller, reser år 1886 kommer från Österby 1. En timmerhandlare ingår i utvandrarna, denne heter
Nils Magnusson och kommer från Kattarp 13.
De 16 barnen och åtta hustrurna utsäger att flera Kattarpsfamiljer lämnar Kattarp med kurs på Amerika. Den största tillhör sjömannen Peter Brandt. Två barn har han med sig, när han
reser 1882. Arbetaren Anders Andersson i Svedberg har hustru
och ett barn. Pigan Kersti Johansson reser ensam med sin
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dotter år 1886. Tog någon emot henne?
Könsligt fördelar sig de 150 Amerika-resenärerna så att de
manliga räknar 86 medan kvinnorna 64, alltså ett klart övertag
för männen.
Av utflyttningslängden framgår att Kattarps-borna utvandrar till mer än Amerika. Under dessa 14 år flyttar 86 över till det
växande Helsingborg, 14 tog sig över Sundet till Danmark, enstaka siktade på Stockholm, Höganäs; även Australien och
Queensland förekommer i utflyttningslängden.

Välinge
- mycket familjer reste till Amerika
Välinge, denna jordbrukssocken där längst in på Kullahalvön drabbas hårt av "Amerika-febern".
En genomgång av in- och utflyttningslängden för socknen tiden 1861-94 ger vid handen att utvandringen till Amerika inte
kommer igång förrän år 1869. Därefter sker en jämn och stadig
utvandring till det nya, stora landet på andra sidan Atlanten.
Toppen nås år 1880, då utflyttar 84 Välinge-bor. Sammanlagt
utflyttar till Amerika under denna tid 555 sockenbor. De tar i
alla fall ut flyttningsbetyg till Amerika.
Ställer vi denna siffra mot antalet invånare i Välinge år 1880
(1.810) kan vi räkna fram att 30 procent av socknens invånare
utvandrade till Amerika. Det fanns 468 matlag eller hushåll i
Välinge; man kan säga att en medlem från varje matlag reste.
Och tittar vi på toppåret 1880, finner vi att 4,65 procent av socknens befolkning detta enda år utvandrade till Amerika. Under
det stormiga 80-talet begav sig 338 Välinge-bor iväg till Amerika - det gör 18,67 procent av befolkningen. Hela uppslag i utflyttningslängden har bara det magiska order "Amerika".
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Årssiffrorna för Välinge ter sig:
186168
69
1870
71
72

73
74
75
76
77
78
79

0
7
25
16
7
20

2
1
4
5
11
18

1880
81
82
83
84
85
86
87
88
89

84
67
12
24
16
8
27
43
43
14

1890
91
92
93
94

30
19
26
17
9

Summa

555

De höga siffrorna i början av 70-talet är sviter av missväxten
i slutet av 60-talet. Så blir det en vågdal under resten av 70-talet
för att plötsligt bli en brant topp år 1880. Liksom vid de andra
socknarna faller siffran plötsligt under år 1894.
Bilden av den samlade Amerika-truppen är i stort sett lik de
övriga socknarnas. Där är dock några nyansskillnader: det är
mycket familjer, barnen är avgjort den största utvandrargruppen, sjömännen räknar bara fyra individer, jungfrurna bara sex stycken, hantverkarna är väl företrädda, "pigorna" ligger högre i antal än "drängarna". Stånds- och yrkesmässigt ter
sig bilden:
121
Barn
pigor
99
drängar
95
hustrur
67
hantverkare 49

arbetare
ynglingar
lantbrukare
jungfrur
sjömän

48
25
19
6
4

mamseller
en var av
stations karl
lärarinna
husägare
"å socknen"
Summa

3

3
16
555
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Vi räknar till hela 61 familjer.
Vid några tillfällen är det änkor som bryter upp tillsammans
med sina barn för att söka sig över till Amerika, som år 1893, då
Johanna Jönsson från Tånga tar ut flyttning för sig själv och sina två barn i tonåren, eller då hustrun Nanna Bengtsson från
Stureholm år 1894 reser med ett barn, eller då Sofia Löfquist
reser 1873 med en son, ävenså hustrun lngar Larsdotter från
Tånga 4, som har två barn med sig, då hon reser 1872.
Bland hantverkarna finner vi de sedvanliga yrkena, i rätt stora upplagor: där är 13 smeder, sju snickare, fem trädgårdsmästare, i övrigt vagnmakare, skräddare, mjölnare, timmermän,
mejerister, möbelsnickare, urmakare, bagare, sömmerskor,
tunnbindare, vartill kommer befattningshavare av mera tjänstemannatyp som skogsforster, ladufogde, bokhållare - man må
säga att Välinge bidrog med kvalificerat folk till det växande
Amerika.
Bland de 19 lantbrukarna är en hemmansägare, Johannes
Larsson från Välinge 2 reser 1878, en åbo Johannes Jönsson
från Tånga 4, vidare torpare, tre soldater, flera åbosöner och
åbodöttrar.
Kvinnorna var väl företrädda i denna folkvandring. Tar vi
året 1880, då 84 reste, var det 25 kvinnor mot 38 män vartill kom
de 21 barnen. Tar vi året 1890, då 30 reste, fördelar de sig jämnt
- 15 kvinnor mot 15 män. Den första kvinnan från Välinge
socken som tog sikte på Amerika var änkefru Lovisa Backe från
Tegelbruket. Hon tog ut flyttning i april 1870. Sedan, samma år,
följdes hon av nio kvinnor, bland dem de tre mamsellerna.
Birgitta Clausen, Vilhelmina Carsten och Agneta Wittgren hette de. Fyra unga flickor tog ut flyttning i augusti 1893 för utvandring till Amerika, Alfrida Palm från Utvälinge, Hulda
Engström från Tånga, Minna Johansson också från Tånga och
Selma Linneros från Västraby rör det sig om. Alfrida var yngst,
född 1879, alltså bara 14 år. Det är troligt att de reste i klump.
Den siste som enligt denna undersökning reste till Amerika
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var urmakaren Aug Malmgren, som jämte hela sin familj bestående av fem barn, hustru och man och hemmahörande i Tånga
7, tog ut flyttning den 23 juli 1894, husfadern var då 32 år
gammal.
De som drabbas av "Amerika-febern" synes vara fördelade
över hela Välinge socken. Tar vi året 1880, då 84 reste, kom 15
från Tånga, tio från Välinge, åtta från Utvälinge, sex från Västraby, fyra från vardera Kjellstorp och Höghult, lika många var
skrivna "å socknen".
Utom till Amerika skedde en rätt livlig utvandring från Välinge till andra länder och orter. 71 sökte sig över Sundet till
Danmark, 42 till Höganäs-Ryds industrier, 240 till det raskt
växande Helsingborg. Stockholm drog också men bara obetydligt; tio sökte sig dit.
Åren 1873-74 uppvisar intressanta detaljer i Välinges utvandrar krönika. Där står i utflyttningslängden för år 1873, september, att en arbetskarl, Per Andersson Rosvall med hela sin familj bestående av tio (!) medlemmar utvandrar till Nya Zeeland. Följande år, 1874 står antecknat att sju familjer med
tillsammans 27 medlemmar också söker sig till Nya Zeeland.
En av familjerna tillhör torparen Jöns Andersson från Tånga,
en arbetaren Nils Assarsson, en husmannen Per Svensson, en
torparen Jöns Knutsson med fem barn. I november år 1872 är
det en kvinna, Kjersti Svensson från Utvälinge, som tar ut flyttning till Australien. Och längre fram, år 1878, är det en familj på
fyra från Elesköp som söker sig till Queensland.
Under år 1880 utflyttade totalt 253 Välinge-bor, det gör 14
procent av socknens befolkning. Det tycks ha varit oro bland
1880-talets människor.
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Allerum
Helsingborg och Amerika kivades om utvandrarna.
Närheten till Helsingborg påverkar i hög grad de som tänker
utvandra från Allerum. Det uppstår en egenartad spänning
mellan Helsingborg och Amerika när det gäller för uppbrottsbenägna Allerums-bor att välja ny bostadsort. Vi kan tydligt
konstatera det; när det är höga utvandringssiffror till Amerika
kan det vara låga till Helsingborg eller tvärtom, tydligen beroende på konjunkturerna, på de ekonomiska möjligheterna.
Vi kan ta några år som exempel: År 1882 utvandrade från Allerum till Amerika 59 sockenbor, medan bara 24 flyttade över
till Helsingborg. År 1884 sökte sig 50 till Helsingborg medan
bara 19 ville till Amerika. År 1894 "gick" bara 13 till landet i
väst, medan 25 drog över stadsgränsen till Sundets pärla. Åtskilliga år vägde det jämnt, troligen var det goda tider både
hemma och ute. Man undrar förstås hur denna ekonomiska
kunskap spred sig.
Allerum, denna socken där vid Öresund, vilket år 1850 hade
2.263 och år 1880 2.945 invånare, synes ha lämnat mycket levande material till främmande städer och länder. Vi finner av inoch utflyttningslängden för tiden 1862-94 att 617 sockenbor utvandrade till Amerika, medan hela 1.108 överflyttade till Helsingborg. Säkerligen återflyttade en hel del från Helsingborg
och hem igen. Ställer vi siffran 617 mot antalet invånare i Allerum år 1880 framkommer att 21 procent av befolkningen flyttade över till Amerika under dessa 33 år.
Årssiffrorna ter sig:
1862
1868
2
1874
0
1
63
0
69
75
1
9
64
2
1870
76
0
3
65
71
0
11
77
4
66
2
72
78
4
5
79
7
67
2
73
5
82

1880
81
82
83
84
85
86
87
88
89

71
60
59
38
19
21
63
32
35
29

1890
91
92
93
94

Summa

29
30
26
34
13

617

Missväxtåren i slutet av 1860-talet och början av 70-talet avspeglas tydligt. De höga tal som flammar upp just 1880 är förvånande. Enbart under 1880-talet sökte 427 allerumare lyckan
däröver i Amerikat. Nedgången år 1894 går i linje med de övriga
Kulla-socknarna.
Vi har närmare tittat på tiden 1880-94. Under dessa 15 år utvandrar 559 människor från Allerums socken till Amerika, allt
enligt utflyttningslängden. Liksom i de övriga av våra socknar
dominerar pigor och drängar i utvandrarskaran. Stånds- och
yrkesmässigt fördelar utvandrarna sig enligt följande:
Pigor
drängar
barn
hantverkare
arbetare
åbosöner
åbodöttrar
hustrur
hemmadöttrar

104 stycken
90
45
45
40
32
27
27
22

jungfrur
sjömän
torpare
lantbrukare
åbor
arrendatorer
husägare
övriga
Tillsammans

19
11
9
8
3
3
1
73
559

"Övriga" består av ett antal ynglingar, gossar, flickor och
"husmansdöttrar" d v s ungt folk.
Och de som drabbas av Amerika-febern synes fördela sig
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ganska jämnt över hela socknen. En närmare titt på året 1880,
toppåret, då 71 sökte sig till Amerika, ger vid handen att från
Kyrkbyn
kom
Döshult
Kulla Gunnarstorp
Djuramåsa
Bröda?
Kungshult

11
13
8
7
6
3

Vidare kom från byarna Christinelund, Domsten, Östra
Klappe, Hittarp, Domhus, Dufvebolet, Mjöhult, Tegelhusen,
Sperlinge, Tomhult, Horsahusen, Dompäng, Laröd, Hjälmshult, Pilshult en eller två Amerika-farare. Å socknen var fyra
skrivna.
Under året 1880 var det 33 kvinnor och 38 män som bröt upp.
I sin helhet utflyttade år 1880 189 människor från Allerum av dem siktade 71 på Amerika, 47 på Helsingborg, tre på Stockholm, också tre på Danmark. De övriga 69 flyttade till närliggande socknar.
På 1870-talet drabbas Allerum av en säregen utvandring.
Länder på andra sidan jorden kommer i blickpunkten. År 1872
tar tre sockenbor ut flyttningsattest till Nya Zeeland och sex till
Australien. Följande år, 1873, är det sex som ämnar resa till
Australien. Men år 1874 är det inte mindre än 16 sockenbor som
ämnar sig till Nya Zeeland, av dem en hel familj. Och ännu år
1878 står fyra Allerums-bor antecknade för Australien.
Man undrar obetingat, vad försiggår där långt bort och hur
får man iden att resa dit.
11
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Slutligen

Viken, den minsta av Kulla-socknarna.

Sjömännen dominerade bland Vikens utvandrare.
Närheten till havet röjer sig i utvandringen från Viken till
Amerika; sjömännen är den största sociala gruppen. 25 sjömän
söker utflyttning till Amerika under tiden 1861-94. I sin helhet
utvandrar till Amerika under dessa 34 år 127 Viken-bor. Allt enligt in- och utflyttningslängden för Vikens socken. Ställer vi
siffran mot antalet invånare i Viken år 1880- 1.075 personer kan vi räkna fram att nära tolv procent av Vikens befolkning
under denna tid utvandrade till Amerika.
Årsvis ter sig utvandrarsiffrorna som följer:
Åren 1861-68
69
1870
71
72

73
74
75
76
77

78
79

0
3
3
1
4
0
2
1
1
2
1
2

1880
81
82
83
84
85
86
87
88
89
1890
91
92
93
94
Summa

12
14
8
2
9
3
5
5
9
16
5
7
4
6
2
127

Jämfört med de övriga Kulla-socknarna går det trögare för
utvandringen att komma igång. Den börjar inte förrän år 1869,
detta år är det tre män, alla från Vikens by, som tar ut flyttning
till det stora landet i väst. De heter Nils Sjöberg, skomakare;
Carl P Thore, sjöman; Anders Jönsson, också sjöman. Vi får
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aldrig veta hur de fått impulsen att utvandra, varför de gör det,
hur de tog sig över Atlanten eller hur de tog sig fram därborta.
Högsta årssiffran inträffar år 1889, då 16 reser. Ställer vi denna siffra mot antalet invånare i Viken detta år - 1.060 - finner
vi, att 1,5 procent av Vikens befolkning utflyttade till Amerika
detta år.
Liksom när det gäller de övriga Kulla-socknarna rasar utvandrarsiffran året 1894. Bara två Viken-bor lämnade för Amerika detta år, Lauritz Lilja och Peter Svensson hette de och var
födda år 1875, alltså bara nitton år gamla. En Viken-bo återvände, det betyder att Viken åderläts minsta möjliga.
Vilka Viken-bor var det som reste?
Efter granskning av yrkesbeteckningarna genom dessa 34 år
finner vi, att sjömännen utgör den största sociala gruppen. 25
sjömän tar ut flyttning till Amerika, som andra grupp kommer
"jungfrur " med 20 och på tredje plats "pigor " med 18. De
127 Amerika-fararna delar upp sig enligt följande:
Sjömän
jungfrur
pigor
drängar
barn
ynglingar
hantverkare
hustrur

25
20
18
15
10

9
9
9

arbetare
mamseller
flickor
fröknar
husägare, åbo,
torpardotter
vardera
Summa

3
2
2
2

127

Bland de nio hantverkarna påträffar vi två sömmerskor, Ingrid Hermansson och Laurine Henriksson - båda reser år
1889, en mjölnare, murare, skomakare, slaktare, skräddare,
snickare, ävenså en kypare som vi räknat dit. Skräddaren, Johannes Nilsson från Viken 30, har sin familj vid utflyttningen:
hustrun Gunnela, sönerna Nils och Gustaf, döttrarna Carolina
och Hilda. Carolina är tio, Gustaf årsgammal. Tre styrmän har
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inräknats bland sjömännen: Hans Nilsson, Nils Delin och Janne Jönsson.
Där är tre arbetare som söker sig till Amerika. En av dem
Olof Jönsson från Viken 101, har vid sin flyttning hustrun
Christina och två söner med sig. Åbon heter Jöns Christensson,
är från Viken 19, och reser tillsammans med sin hustru och fem
barn. Det är den största familjen som är upptagen i utflyttningslängden. De reser år 1884. Mamsellerna heter Emma
Lund och Rosalie Pihl. Torpardottern heter Bothilda Bengtsson
och kommer från Vikens allmänning.
Kvinnorna är väl företrädda i denna folkförflyttning. Vissa
år dominerar de övertygande, som år 1889, då tolv kvinnor mot
bara fyra män sökte sig till Amerika. Eller år 1888, då sju kvinnor bröt upp mot bara två män. År 1891 var det också två män,
men fem utvandringssugna kvinnor. År 1881 vägde det jämnt
- sju av vardera könet har gripits av "Amerika-febern ". Av
kvinnorna detta år var ett par bara unga flickor, 15 och 16 år
gamla. Ida Lindelöf och Johanna Nilsson hette de och var båda
betitlade jungfrur.
I sin helhet räknar vi till 67 män och 60 kvinnor med
"Amerika" på adresslappen.
Det var ungt folk som reste. Några stickprov ur utflyttningslängden: år 1881 var alla 14 under 30 år och av dem sex under de
20. År 1880 var fyra under 20, sju upp emot 30 och äldst sjömannen Nils P Thore, född 1849 dock bara 31 år gammal. År
1889 var sex under 20 år, åtta över 30, äldst muraren Petter Andersson från Viken 107, född -39 alltså 50 år.
Bland Amerika-fararna påträffar vi en hel del gamla kända
Viken-namn. Där är tre resenärer med namnet Thore, Carl reser
1869, Nils P reser -80, Jarl som reser samma år. Där är också tre
med namnet Leveau: sjömannen Carl som reser 1877, Oscar
som reser 1880 och flickan Emma som reser 1888. Den senare är
helt ung, född 1873 dvs bara 15 år. Och det verkar som om hon
är ensam då hon på våren detta år tar ut flyttningsbetyg. Känt
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namn bär också sjömannen Otto Horndahl som reser år 1890.
Nästan alla utvandrarna kommer från själva Vikens by. Enstaka är skrivna i Svinabäck eller Svanebäck, en och annan på
Vikens allmänning.
Samtidigt som denna ström av Viken-bor sökte sig över Atlanten till Amerika pågick en utvandring till närmare länder
och orter. En fingranskning av utflyttningslängden dessa år,
1861-94, säger oss att 42 sockenbor överflyttade till HöganäsRyd med dess industrier, 28 sökte sig över Sundet till Danmark,
elva hade Stockholm som resmål, fem siktade på England och
lika många på Australien; Nya Zeeland och Tyskland lekte vardera en i hågen. Lägger vi ihop alla utvandrarna blir slutsiffran
under dessa 34 år 220 stycken. Ställer vi denna siffra mot invånarantalet för år 1880 (1.075) finner vi att 20.5 procent av Vikens befolkning utvandrat till olika delar av världen.

RESUME
Socken

Brunnby
Höganäs
Väsby
Jonstorp
Farhult
Välinge
Kattarp
Allerum
Viken
Summa

Antal utvandrare
till Amerika
1861-1894

Invånare
år 1880

Procent utvandrare
till
Amerika

300
931
772
432
304
555
150
617
127
4.188

4.076
2.433
3.476
2.224
1.509
1.810
1.329
2.945
1.075

7,3
38,3
22,2
19,4
20,1
30,7
11,3
20.9
11,8

Kattarp räknades tidvis samman med Välinge, vilket har påverkat siffrorna.
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SLUTOMDÖME
Under dessa år - från år 1861 till 1894 - dvs under 34 år
utvandrade till Amerika från våra nio Kulla-socknar 4.188 personer. Det är som om Kullabygden skänkt en stor socken till
Amerika, en socken större än Brunnby.
Av vår undersökning finner vi att Höganäs Bruksförsamling
har den högsta Amerika-utvandrar-siffran både totalt sett (931
som utvandrar), den högsta årssiffran (95 personer under året
1880) och den högsta procentsiffran 38,3% (den samlade utvandrarskaran ställd mot antalet invånare år 1880).
Genom utflyttningslängden får vi reda på Amerika-fararnas
kön, ålder, yrke, bostad, men inget om deras förmögenhetsförhållanden eller om deras språkkunskaper, möjligen att de
kunde sin katekes.
Förmodligen reste de flesta tomhänta, vad kunde en dräng
eller piga spara ihop på den tiden? Kanske fick man låna respengar. Även om vi tänker oss att de reste tomhänta hade de
i själva verket med sig ett oerhört kapital: de hade viljan att arbeta och kunde det, de förfogade över arbetskraft, sin egen, de
var unga och så besatt de initiativ och handlingskraft. Åtminstone 613 barn marscherade med i utvandrarskaran från Kullabygden. Där var en extra tillgångspost. När vi granskar befolkningsutvecklingen i våra rena jordbrukssocknar finner vi, att
de just kring år 1880 började minska i befolkningstal. Man kan
riktigt se hur Amerika sög musten ur dem.
Och när det gäller de många hantverkarna som reste över
och tog sitt kunnande med sig får man anse, att Amerika fick
stora mängder yrkeskunskap till skänks.
Men eviga frågor river i vårt sinne. Vi får inte veta något om
det öde som väntade våra bortresande sen de satt sin fot på
Amerikas jord. Höll man flockvis ihop när man sökte nybygge
borta i Västern? Bildade man egna byar? Odlade man sitt forna
modersmål? Höll man sedvänjor och traditioner från Kulla89

bygden vid liv? Eller klippte man av de gamla rottrådarna? Hur
ofta skrev man hem? Kände man sig som medborgare i ett nytt,
stort, mäktigt, demokratiskt land. Fanns det några som var ärelystna och ville skapa sig ett namn i det nya landet. Skulle man
ha chans att stöta på "Kulla-öar" eller Kulla-minnen om man
begav sig exempelvis till Minnesota och grävde i byarna. Eller
har det stora landet helt slukat våra Kulla-bor? Vi kan ofta se i
utflyttningslängden att man höll ihop åtminstone under resan.
Ett exempel - två bröder Edvard och Adolf Gudmundsson
från Lerberget 2 tar den 21 mars 1882 samtidigt ut flyttning. De
är 21 och 23 år gamla. Allt talar för att de följs åt.
0

Min gamla farmor, Johanna Karlsson, född 1856, boende i
Södåkra, Jonstorp sade vid ett tillfälle när Amerika-resandet
kom på tal:
- Ska det fortsätta så här, blir det inga kvar. Man måste göra
något för att hålla kvar några.
Hon hade skäl för sitt yttrande. I snart sagt alla stugor och
gårdar runt om henne packades Amerika-kofferter. Tre av hennes fyra barn begav sig till Amerika. De slog sig ner i New York.
Den yngsta, Alida, var bara 14 år då hon lämnade sitt hem,
småbrukargården där i Södåkra, år 1897.
Jag träffade henne vid mitt första besök i New York år 1969.
Hon satt då ensam i sin våning i stadsdelen Flushing. Det hade
gått bra för henne, liksom för hennes två bröder. Hon hade varit
hemma och hälsat på sin mor flera gånger. Hon reste över Köpenhamn, passagerarångaren Fredrik VIII svarade för transporten. Ett synligt tecken på hennes goda ställning var den
månatliga hyreschecken hon sände till sin mor. Den ena av hennes bröder upprättade bageri och matservering någonstans inne i New York, den andre slog sig som pensionär ner på Florida
vid Fort Lauderdale. Jag har några kusiner i New York men vet
inget om deras levnadsförhållanden.
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o --När det gäller att finansiera överresan till Amerika synes det
ha varit vanligt att det äldsta och starkaste barnet i en familj tog
sig över Atlanten, kände sig för, fick fotfäste, började spara
pengar, som sändes hem, förvandlades till en ny Amerikabiljett och därmed gav nästa syskon chans att resa. Därmed var
man två att spara till nya biljetter.
Detta förfarande är särskilt markerat när det gäller änkefru
Johanns Bengtssons barn å villa Utsikten i Mölle. Johannas
man, styrman Nils Petter Bengtsson omkom vid barkskeppet
Condors totalförlisning hösten 1896. Johanna stod där ensam
med åtta barn Agda, Hilma, Nanna, John, Nils, Axel, Betty
och slutligen Otto. Agda äldst var 14 år, hon tog sig över till
Amerika, fick fotfäste och började genast spara till Amerikabiljett åt nästa. Så blev de två. Undan för undan, ett för ett, drog
de så över sina syskon. Den yngste, Otto gav sig iväg nån gång
på 20-talet, jag minns honom, han stod i Ny's affär. I och med
Ottos avresa var hela den stora syskonskaran förlorad för Sverige. Främst slog man sig ner i Chicago, som hantverkare. Men de
har inte avsågat sitt gamla land, flera av dem har varit hemma
och hälsat på.
0

Tydligen främst genom brev spreds kunskap om Amerika.
Stor betydelse hade besök av utvandrare som lyckats däröver.
De stoltserade med titeln "Svensk-Amerikan" och kunde ha
flera Amerika-sugna i släp då de återvände. Man sände också
hem svensk-amerikanska tidningar, som beskrev hur trivsamt
man hade det därborta.
Våra egna dagstidningar uppmärksammade naturligtvis utvandringen till Amerika. Vi har här och där påträffat notiser
om detta långväga resande. I Öresunds-Posten av den 1 april
1869 står: Emigrationen griper omkring sig. På vissa platser i
Kullen går man nästan man ur huse. Vart ska det bära hän? frå91

gar sig tidningen. Några dar senare sägs att på en vecka utvandrade 1.350 personer över Göteborg.
Den 2 maj 1872 uppger Helsingborgs-Tidningen att den amerikanska legationen i Sverige delar ut en broschyr "Special report on immigration" med sakliga uppgifter om invandring,
arbetsmöjligheter, priser på jord etc.
Synnerligen välvillig mot Amerika och säkerligen stimulerande för utvandringen var en artikelserie i Öresunds-Posten
vid mitten av 1860-talet. Den första inflyter den 25 april 1865,
nästa den 22 maj. I Kansas finns en livskraftig skandinavisk förening. Flera svenskar ingår i styrelsen, som har sitt säte i Lawrence, och nu driver man energisk propaganda för sitt nya hemland. Läsaren i ÖP får veta en mängd matnyttigt om Kansas.
Där är en fullständig katalog över de olika sädesslagen, hur väl
de går. Majs odlas rikligt, ger upp till 200:e och 300:e kornet.
Man odlar med fördel peaches som tillhör plommonsläktet, är
stora och goda och ger rik skörd. Man redogör för klimatet som
är mycket milt, sällan måste man ta till släden för att komma
fram.
Fruntimmer aktas högt här och de kan både anklaga och vittna om de förfördelas, sägs vidare. Svenska flickor är eftertraktade i familjerna. Veckolönen för dem är tre-fyra dollar jämte
mat och husrum. Daglönen för en arbetare är 2,5-3 dollar. Man
kan lämna sin tjänst när man behagar. Man kan bo och äta för
4-6 dollar i veckan. Så kommer man till den springande punkten, den som bör komma den jordhungrige proletären att heja
till; priset på jord. Den kostar bara 4-20 dollar per acre. En acre
är något mindre än ett tunnland. I västra Kansas sägs det, kan
man taga jord för intet. Han man brukat den i fem år får man
taga lagfart på upp till 160 acres. Det förekommer också arrende, man lämnar 1/3 av skörden, säden otröskad.
Styrelsen för Skandinaviska sällskapet går i god för uppgifterna, namnen på styrelseledamöterna är utsatta. Man besvarar
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alla förfrågningar, nyanlända tas om hand.
Allt talar för att dessa soliga skildringar påverkar utvandringen till det nya, stora landet i väst.
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En dag i bagarmästare
Bror Karlssons bageri
i Mölle
Den första april år 1908 stod det en liten notis i Helsingborgs
Dagblad och i Höganäs Tidning:
"Nytt tidsenligt bageri i Mölle.
Ett fullt tidsenligt bageri uppföres av bagarmästare Bror
Karlsson. Hr Karlsson som under en följd av år utövat bageriyrket i Mölle och därunder tillvunnit sig en ständigt ökad
kundkrets har i följd därav kommit till insikt om nödvändigheten av ett nytt bageri i Mölle, varigenom mölleborna skola
kunna fritagas från besväret att taga sitt bröd utifrån." Bageriet byggdes av byggmästare Johan Persson Mölle, kostade
ungefär 8 000 kronor och togs i bruk våren år 1909. Första arbetsdagen rasade en ställning, s k stick med plåtar med bullar
ihop; Johan Persson fick göra en snabbutryckning, lyckades få
rätsida på sticket, varefter arbetet kunde rusa vidare.
Samtidigt som Bror Karlsson upprättade sitt bageri gifte han
sig med en Nyhamns-flicka, Anna Göransson, och så kom det
ungefär ett barn om året. Oskar år 1910, Anders W år 1911, Maria år 1913, Alfhild år 1917 och Sven 1924. Den som skriver
dessa minnesanteckningar är alltså född 1911. Han lär ha hälsats med det glada utropet:
- Så bra, en pojke, där har vi en till att bära brödkorgar!
Ja, redan i småskolåldern fick han rycka in i produktionen.
Han fick bära mangelkorgar fullproppade med franskbrön,
även de tyngre sursöten och sötbröden, ja de tunga kavringarna
till hotellen i Mölle, vilka bagarmästarn förvärvat till kunder.
På den tiden fanns det nio hotell och en mängd pensionat i Mölle. Den unge pojken fick arbetsvalkar i händerna. Visst var det
94

slitsamt, den som känner terrängen ser genast att hotellen låg
högt och bjöd på branta uppförsbackar. Detta gällde särskilt
Hotel Elfverson, som tronade där högt uppe vid skogsbrynet.
Vägen dit tog vi genom en stig som smög sig förbi villa
Godthem.
Franskbröden var ännu varma när vi ställde dem på kant i de
stora mangelkorgarna. Hotellpersonalen ville ha dem så kvickt
som möjligt, kallskänkorna försedda med skarpslipade brödknivar formligen kastade sig över våra brödlaster. Brödbärandet varade tills jag fyllde tolv år - då blev det allvar av. Då fick
jag rycka in i det riktiga bageriarbetet, det gällde naturligtvis
bara under sommarlovet. Nog var det bittert att se ens skolkamrater försvinna till hamn och badstränder, medan vi bröder
skulle dåligt utsövda tidigt om mornarna ställa upp i det heta
och kvalmiga bageriet. Under brödbärningsepoken hade jag
fått fem kronor i månaden, nu höjdes lönen till 15 kronor.
Utom bagarmästarn själv arbetade då i bageriet en gesäll,
en sommararbetare, en pojke från Mölle och vi två, min bror
och jag. Alla var vi i maten, så det var ett ganska stort hushåll
min mor hade att ansvara för. Under bageriets storhetstid, tiden 1909-1914 hade Bror Karlssons hushåll räknat 14 personer.
Vi ungdomar kallades "hoppa-lätt" sannerligen en benämning
som gjorde skäl för namnet. Det gällde att sno undan och inte
snava över stakarna när mäster satte in eller tog ut bröd ur ugnarna. Det fanns två ugnar i hans bageri, vardera rymde tolv
plåtar.
Under min tid i bageriet hette gesällen Sigurd Andersson och
var från Billesholm. Sommararbetarna brukade komma ut på
vårarna, vanligen från Helsingborg, och söka arbete. BK anställde dem efter ett kort samtal. Under åtminstone tre somrar
på 20-talet var det pojkar från Värmland som arbetade i Möllebageriet. Den första av dem hette Olle Persson och var idrottsman, boxare, stark. De två andra hette Hugo Vestlund och Carl
Malmström. Edvin Blomkvist, Mölle, som dog sommaren 1985
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hade som pojke innan första världskriget om somrarna arbetat
i bageriet för den ståtliga lönen av tio öre i timmen. Han hade
varit närmast arvodesanställd i det att då där var mycket att göra fick han några timmar extra, med ithy åtföljande inkomstökning. På lördagarna efter löneutbetalningen gick han in i butiken, där han för två öre tillhandlade sig en stor, bräddad strut
karameller av blandade sorter.
Ernst Persson, son till byggmästarn som byggt bageriet, arbetade flera somrar i bageriet. Som "hoppa-lätter" hade snart
sagt hela Mölle manliga befolkning fått pröva på. När jag kom
ut i livet och pratade med sjökaptener eller andra i god ställning
berättade de, att de i sin ungdom "skrapat plåtar i Karlssons bageri." Ja, plåtskrapandet var anförtrott de unga pojkarna. Ett
knivblad i ett trähandtag utgjorde skrapan. När plåtarna skrapats rena - mest arbete orsakade flätor och kransar - skulle
de oljas och så staplas i plåtkärran redo för nästa dags bakning.
Att väga upp degbitar vid uppslagningen av de olika brödsorterna var ett annat av de första arbetsmomenten som den unge
pojken fick pröva på. Alla degbitarna skulle vara lika stora,
man skar av en bit från den stora deghögen som låg där på bakbordet, kastade den på vågen, nöp av en bit om den var för stor,
lade till en klick om det fattades i vikten och kastade den så till
gesällen som "rev" den till runda bollar vilka sattes framför bagarmästaren själv som gjorde den slutliga utformningen. Det
fordrades minst tre man för uppslagningen av matbröd - en
som vägde upp, en som rev och en som formade ut bröden. Att
väga upp till franskbröd var nog det svåraste, denna deg var utomordentligt seg, klibbig och klistrig. Den fastnade vid fingrarna, man kom ingen vart. Det gällde att mjöla.
Att lära sig riva var ett stort och viktigt steg i bakandets mysterium. Den sk "virken" skulle samlas undertill samtidigt som
bullen eller brödkakan gjordes slät och spänstig ovantill. Efter
ett par somrar hade jag lärt mig konsten med löneförhöjning
som följd. Det var ett nöje att se en rutinerad bagare riva; han

96

bara tog i en degbit så vart det en bulle. Och undan för undan
lärde jag mig nya kunnigheter i bakandets nyttiga konst: att slå
upp franska brön, vilket var svårt nog med denna sega deg, sedan att kunna "skuva" (sätta in dem i ugnen), härtill användes
en särskild stake. Vidare lärde jag mig att skålla till kavring och
grova, lägga suren, att sedan ta ut dem ur ugnen då de var färdigbakta. Jag lärde mig göra en mat brödsdeg, att avgöra när en
brödsort var "rask", var rätt jäst. Jag fick också hantera den
långa skorpkniven när det gällde att klyva skorpbullar och att
sedan torka skorporna, besläktad med skorporna var tvebacken. Så snart ske kunde klövs dessa bullar och rostades läckert
bruna i nyeldad ugn, de fick dock inte få sorgkanter.
En särskild konst var att kavla vinerdeg och att kavla smördeg, och att sedan slå opp vinerbröd, vinerlängder, kringlor och
kunna göra en äppeltårta. Att göra kransar, en av bageriets specialiteter, kunde jag också klara av - man kavlade ut ett degstycke långsmalt, fyllde i godsakerna och knipsade sedan ihop
den och lyfte över den till en plåt, formade den antingen rund
eller oval. Slutligen gällde det att klippa dem. Flätorna hade
samma tillverkningssätt. Jag fick lära mig vispa anslag, göra
strutar med kristyr och med denna dekorera tårtor och annat,
att slå opp småbröd och baka av dem.
Mera tekniska saker som jag "erövrade" var att extra-elda ugnen med hjälp av sprittel och sedan sopa ugnen ren med hjälp
av "visken". Därute på vedbacken blev jag rätt skicklig i att med
den stora fläkyxan fläka meterved. Och en del arbetsmoment
kom mer eller mindre av sig själv, som att med hjälp av kavel
krossa sötmandel, att hacka sukat i små, små bitar, att kunna
bära en 100-kilos mjölsäck, men viktigt var också att kunna ta
ett bröd när det kom ut från ugnen utan att bränna sig. Man
balanserade det på fingertopparna som man oupphörligt rörde
på.
Roligt ute-arbete var att lära sig köra brödbilen. Först hade vi
en entons Ford med handgas, köpt 1921, sedan en treväxlad
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skåpvagn av lättare typ. Jag tog körkort nästan på min
18-årsdag.
Allt förde så småningom fram till att jag blev förste man efter
mäster själv. Lönen steg trappstegsvis. På vintrarna, då Mölles
badgäster dragit sina färde, klarade mäster och jag bageriet ensamma, möjligen hade vi en pojke till hjälp vid helger etc. När
vi på sommaren måste baka "extra", det gällde franskbröd och
vinerbröd, fick jag förtroendet att helt svara för det.
Min bageritid under ledning av Bror Karlsson sträckte sig
från år 1923 till och med 1930.

Bror Karlssons sortiment
Möllebageriets sortiment spände över hela registret - från det
tyngsta och billigaste vardagsbrödet till nästan raffinerat högtidsbröd. En uppställning av de olika brödsorterna ter sig:
Av rågmjöl bakades
Kavring, grova och dubbelgrova eller stora grova
Av graham
Grahamsbröd, grahamsbullar och skorpor
Av vetemjöl
Franskbröd, kuvertbrön, knäckebröd
Kransar, flätor, snäckor, vetelängder
Bullar, tveback, veteskorpor, knallar, styverskorpor, långa
skorpor
Vinerbröd (kammar), vinerlängder, butterkakor, vinerbullar
med mandelmassa
Smördeg varav gjordes kringlor, äppeltårtor , rutor
Tårtor som begravnings-, bröllops- och födelsedagstårtor, rullader, sockerkakor, pastejer
Småbröd, ett tiotal sorter, brysselkex, mandelmusslor, finska
pinnar, muffins, spritskransar, vaniljbullar, pepparkakor,
stjärnor, julgubbar, mandelkubb.
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Av det grova rågmjöl, vilket maldes på Bräcke kvarn, innehavare J P Berggren, bakades kavring, grova och dubbelgrova.
Kavringen var en av Bror Karlssons specialiteter. Möllekavring
kallades den. Han hade tagit upp iden från stugorna, där den
hade bakats sen urminnes tid. Vi skållade till den liksom till de
grova. Ångpannan i raskrummet hade pumpats full med vatten
och bringades till kokning. Rågmjöl fylldes i trätråget, salt, en
näve per spann, kastades på och så hälldes det kokande vattnet
på. Sju och en halv spann kokande vatten gick åt till ett fullt
bak. Varje spann gav knappt 30 kavringar. Med hjälp av "rodret'' rörde vi om så att det blev en grötliknande smet. För att den
skulle svalna och bli lagom ljummig tills att "suren" skulle läggas rörde vi under dagens lopp då och då om i tråget.
Klockan halv 21 lades "suren". Då borde anröringen vara
handvarm. Samtidigt som vi skållade gjordes surdegen i ordning i en träbytta. Överblivna degbitar, färskt mjöl, ljumt vatten, en bit jäst blandades i byttan. Här utvecklades ett jäsande
liv, kan man säga. Innehållet tömdes i anröringen i trätråget,
rördes väl om, ett lätt lager av mjöl ströddes över, locket lades
på och så fick det stå och jäsa till nästa dags förmiddag, ungefär
tolv timmar, då det gällde att "pumpa" den väldiga degen, som
i färdigt skick vägde ungefär 300 kilo. Nytt rågmjöl tillsattes så
att den blev lagom styv. Det fordrades goda armar, starka händer och en stadig rygg att knåda en så stor och stadig deg. Flera
omgångar skulle den ha. Det sades att B K vid en nödsituation
ensam skulle på ringare tid än en halvtimme ha klarat av en
sådan.
Färdig hyvades den upp på arbetsbordet och nu vidtog uppslagning. Först hade bagarmästarn känt på den, tagit en klick i
handen och prövat om degen var tillräckligt smidig. Två hoppalätter vägde upp, en gesäll rev och som slutman stod bagarmästarn där och formade ut kavringarna. I deg vägde de 14 hekto.
Allt gick med hög fart. Först slogs underkavringarna upp, sedan ovankavringarna. Där de stod på planken behandlades de

99

något olika; underkavringarna oljades på hela ovansidan liksom på två av sidorna. Ovankavringen ströks med vatten, och
oljades på två av sidorna. Vid skuvningen - insättningen i ugnen - lades de ovanpå varann och det fordrades stor skicklighet att inte rubba dem. Bagarmästarn var den ende inom mils
håll (som kunde det, åtminstone fick ingen annan förtroendet
att försöka.
Utom salt, surdeg och skållat mjöl ingick bagerisirap i ett
kavringbak. Det gick åt två hela spannar mörk bagerisirap till
ett fullt bak. Sirapen tappades ur den stora tunnan som stod på
gården.
Sirapstappningen var ett kapitel för sig. Man satte den tomma spannen under, drog ur proppen och återgick kanske till andra sysslor. På vintern rann det trögt, men under varma sommardagar kunde spannen fyllas fort nog. Ofta glömde man
bort tappningen. Man slogs av en fasansfull tanke: sirapen ute
på gården. Jaha, det hade runnit över. Kvickt innan bagarmästaren fick se det, fick man tag i en spade, grävde ner nånstans.
Att handskas med sirap, därtill bagerisirap när den är på fel
plats, gör ingen glad.
Den starkaste sirapshistorien hörde jag långt efteråt. Jag intervjuade den 80-åriga Johanna Bengtsson från Mölle, "LillaJohanna" kallad. Nu satt hon på Brunnby ålderdomshem. I sin
ungdom hade hon arbetat i Carlströms bageri, det som B K
övertog år 1904. En eftermiddag, då det egentliga arbetet var
slut för dagen, skulle hon tappa upp sirap för nästa dags kavringbak. Den väldiga sirapstunnan, nog vägande sina modiga
300 kilo stod i källaren. Hon satte en spann under, drog ur proppen i vanlig ordning och återgick till andra sysslor. Hon rent av
lämnade bageriet. Efter en väl tilltagen tid, var det en tanke som
likt ett klubbslag slog henne: sirapsspannen!
På snabba fötter ilade hon till bageriet och ner i källaren. Vad
hon såg trotsar all beskrivning. Hela källaren flöt av mörk, seg,
klibbig bagerisirap. Hon lyckades få i tappen men det båtade
föga, tunnan var så gott som tom. Det var omöjligt för den unga
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kvinnan att få bort sirapen. Hon måste väcka och tillkalla någon av gesällerna - de sov ju efter nattens arbete och blev förargade - men man fick skaffat fram sågspån, aska, sand eller
något liknande för att fånga upp den ödesdigra sirapen. Men
att bli av med den äckliga smörjan var ett arbete för sig. Kanske
öste man upp ur "sirapshavet" och räddade en del.
Ett sjöv kavringar räknade 200 stycken. Så många lyckades
BK proppa in i sin ugn. Denna var nyeldad,_ likväl skulle de stå
inne i två och en halv timma. De togs då ut, klövs, sattes in på
nytt och torkades så i en halvtimma. Kavringarna kan liknas vid
tegelstenar, både ifråga om utseende och storlek, de bakades
två om två. Det sades att det blev olika smak på ovan- och underkavring. Det gällde för säljaren att få dessa smakriktningar
att väga jämnt. När kavringarna omsider låg där på sina plank
i yttre brödrummet spred de en behaglig doft av nybakat i hela
huset. De hade som nybakta hård skorpa. Vi pojkar fick dagen
efter bära ner dem i källaren och i lådor tätt trava dem, därigenom mjuknade skorpan.
Det fanns kunder, bland de äldre, som menade att kavringen
fick sin rätta smakpiff först när den börjat mögla; de köpte en
hel hög, lagrade den i sin fuktiga källare, kanske la en fuktig
handduk över. En erfaren sjökapten från Mölle höll styvt på
denna behandlingsmetod. Han skrapade av möglet och ansåg
att nu hade kavringen sin rätta smak.
De grova, på sina håll kallade för ankarstock, bakades på
samma sätt som kavringen, skållades, kryddades med salt och
surdeg, men fick bara en kvart spann sirap. De fick alltså en syrlig smak. De stod inne i ugnen två och en halv timma. Under
min tid i bageriet började vi baka dubbelgrova, vi slog samman
två vanliga degbitar så att de i deg vägde 3,6 kilo. Det fordrades
en viss snits att samtidigt kunna riva två sådana, en i var hand.
Det fanns familjer som i en stöt köpte tre-fyra sådana, priset var
en krona styck. Här kunde husmodern skära stora, härliga, saftiga runtenomskivor. Färdigbakta vägde de ungefär tre kilo, det
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blir inte mer än omkring 35 öre kilot. Bröd var billigt på 1920talet. Men att ta väck ett plank med grova eller dubbla kavringar
översteg hoppa-lättens förmåga, här fick gesällen rycka in.
En viktig detalj vid kavring- och grovbaket var rågmjölets
kvalite. Skördevädret bekymrade bagarmästarn i hög grad.
Lång väg kunde man se hur orolig han var. Regnade det under
skördetiden, då rågen stod ute på fälten i sina skylar började
rågkornen gro och detta försämrade mjölet i hög grad. Mjölet
förlorade sin förmåga att ge spänstighet åt degen. Det kunde bli
ett rent elände att baka rågbröd. Det var hart när omöjligt att få
det ut ur ugnen. Det blev klissigt och kladdigt och var nästan
omöjligt att få staken under de tunga livlösa bröden.
Inne på mjölfrågor kan det vara på sin plats att berätta att bagarmästarn blev nästan lyrisk när han fick sändningar av amerikanskt eller kanadensiskt vetemjöl. Jag minns särskilt ett
märke som hette Quaker-Patent och som levererades i vita säckar (av vilka man sedan kunde sy bagarkläder). För bagarmästarn var det rena nöjet att göra franskbrödsdegar av detta mjöl,
men sega och klibba var de, det vill jag lova ...
Av rågsikt, som köptes genom Bräcke kvarn, men som malts
på Valskvarnen, bakades sursött och sötbröd. Vi skållade till
sursött, tillsatte salt och anis, en klick sirap och på kvällen surdeg. De slogs upp avlånga, sattes intill varandra i ugnen och formade sig så. Längs ugnens sidor och bortre gavel sattes "brödträn" för att ytterbröden skulle hålla sin form. Sursött stod inne
en timma. I samma veva som de togs ut och sattes på planken
ströks de med hett vatten, detta för att de skulle få en glansig,
levande, frisk yta.
Det var en vacker upplevelse se BK ta ut sursött ur ugnen.
Han tog ut ett bröd på försök, lät det balansera på sina fingertoppar, kände efter om det fjädrade sig på sidorna, lät blicken
granskande glida över det doftande brödet och sa:
- Godkänt, med nöje, och så var det för oss bara att hiva ut
dem. Vi brukade också väga ett par sursött för att räkna ut hur
102

mycket de lättat under vistelsen i ugnen. Möllebagarns sursött
hade gott anseende, jag har hört folk 25-30 år efter hans död tala om hur goda de var. De gjorde skäl för sitt namn, var syrligt
söta.
Söt brödet var något mjukare i behandlingen. Det bakades av
rågsikt med tillsats av vetemjöl, men skållades inte. Degen gjordes på mornen, det togs 6/10 rågsikt och 4/10 vetemjöl, som
degvätska användes skummjölk, vilken uppvärmdes och tillsattes med salt, jäst och kummin. Fyra hekto jäst och en näve salt
gick på varje spann. Degen lyftes upp på arbetsbordet, fick jäsa
upp, stöttes upp, fick hämta sig en stund och slogs så upp. Två
hoppa-lätter vägde upp för allt de var värda, två gesäller rev
degbitarna till runda bollar, som placerades framför bagarmästarn, slutman i arbetskedjan, som på ett ögonblick klappade till
dem och satte dem på plank, sju om sju. En hoppa-lätt strök
dem med vatten och gnodde på för livet att bära in dem i raskrummet, där de placerades nedifrån och uppåt. Därigenom fick
de lika mycket värme och blev "rask" samtidigt.
Och nu gällde det att på nolltid få in dem i ugnen. Bagarmästarn svarade själv för skuvningen. Innan de snabbt placerades
på brödstaken skulle de återigen strykas med vatten och av den
tvåhornade naggen få sex hack. Sötbröden skulle stå så att de
nätt och jämnt rörde vid varandra. Ett sjöv räknade 70 stycken.
35 minuter skulle de stå inne. När de togs ut ströks de med hett
vatten, liksom sursötten. Bröden knastrade liksom av protest
mot behandlingen ...
Av grahamsmjöl bakade vi tre sorters bröd: grahamsbröd,
grahamsbullar och slutligen grahamsskorpor. Det är svårt, ja
hart när omöjligt, att baka bröd av enbart grahamsmjöl. Därför tillsattes vetemjöl och rågsikt. Mjölk tjänade som degvätska, den uppvärmdes till 35 grader, och tillsattes med jäst, lite
smör och en klick sirap. När degen gjorts i ordning fick den ligga och jäsa upp, stöttes så upp, fick jäsa en gång till, stöttes upp
på nytt, fick vila sig en stund och slogs så upp på samma sätt
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som franskbrön. Färdigjästa åkte de in i ugnen tillsammans
med de franska. I bagarmästarns försäljningsargument ingick,
att köpte man och åt grahamsbröd regelbundet blev man hundra år. Det fanns kunder som gick in för denna hägrande framtid. Jag har dock inte haft tillfälle följa dem i deras fortsatta liv.
Att kavla vinerdegen var det första arbetsmoment jag fick ta
itu med när jag kom in i bageriet efter att ha blivit väckt med en
knackning på min ruta klockan kvart i sex. Mäster själv hade
gjort i ordning degen och vägt upp behövligt smör. Nu satt han
på sursöttråget och tog igen sig några minuter. I ugnen brann
det friskt. Jag klappade ut degen, klickade så ut smöret på två
tredjedelar av degen och vek fliken över och satte fart på kaveln.
Utkavlad veks degen i fyra lav, fick vila en stund, kavlades ut
igen och veks i fyra lav. Det innebar att vinerdegen kavlats ut i
elva lav eller skikt.
Efter att den hämtat sig en stund vidtog uppslagningen. Jag
gjorde kammar, butterkakor och vinerlängder. Till kammar
skar jag upp fyrkantiga bitar som mätte ungefär elva gånger sex
cm. De hackades i kanten som kammar och lades i socker som
jag hällt ut på bakbordet. Efter en stund sattes de i snygga rader
på plåtar. När det gällde butterkakorna kavlade jag först ut en
tunn skiva som underlag på plåten, på denna sattes formen. En
ny degbit kavlades avlång och behandlades på samma sätt som
kransarna, kapades i bitar som sattes på kant inne i formen. Vinerlängderna skulle vara lika långa som plåten, inneuti förses
med vanilj- eller mandelmassa. Sedan de bakats av bredde man
på florsockerlösning smaksatt med citron och skar dem i tio
sneda bitar.
Det var inget konstigt med receptet till wienerdegen. Till en
sats tog vi 2 1/2 dl mjölk, ett ägg, 40 gr jäst, 1/2 tesked salt, två
matskedar socker, 250 gram smör och så vetemjöl. Jästen löstes
upp med lite socker, så blandades mjölk, ägg, salt, jäst och socker och reddes till en lagom styv deg. Smöret kavlades in vid 3
+ 4 + 4 = elva lav. De bakades i ganska het ugn för att sockret
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skulle glasera och för att de skulle bli saftiga och läckra. En sats
gav 28 vinerbröd, kammar, å fem öre stycket.
Medan vi arbetade med vinerdegen låg vetedegen under en
jutesäck och jäste. Jutesäcken var ungefär som en filt på ryggen
för att skydd mot drag och kyla. Bagarmästarn kände då och då
på den. När den blivit rask skulle den stötas upp. Man knådade
ut den, vek upp ytterkanterna, så att det blev som en stor bulle
med spänst och la jutesäcken över till en ny jäsning. Vi stötte
upp den på nytt och efter några minuters återhämtning var det
klart att slå upp. Det blev kransar, flätor, bullar, snäckor,
tveback.
Kransarna är värda sitt egna kapitel. Det var en ide som Bror
Karlsson satt i system. Man kunde komma ner till butiken eller
ringa dit och beställde en krans till vilken dag som helst i önskat
prisläge - från 1:50 till 4:50 kronor - och ange att den skulle
skickas dit eller dit vid ett bestämt klockslag. Och nu fick bagarmästarns barn rycka in som skickebud. Ofta gällde det folk
som fyllde år och det kunde då bli flera kransar samtidigt. Ofta
blev mottagarna glatt överraskade av att det kom flera kransar;
man hade många vänner och uppvaktande. Vi var tillsagda att
alltid ta plåten med hem, annars kunde den försvinna. Med silkespapperet som underlag fick vi hjälpa till att försiktigt baxa
över kransen till en nysilverbricka. Jag känner än doften av
dem. En 25-öring kunde bli belöningen för pålitlig leverans.
Folk som såg oss bära iväg kransar på våra bakplåtar undrade
alltid "vem är det nu som fyller år?"
Det fanns några familjer eller husmödrar som var framstående i att beställa kransar. Fru Alma Mellin var en av dem. Hon
skulle ha den största möjliga = 4:50 kronors, den fick nätt och
jämnt plats på plåten. Mången 25-öring inkasserade vi bagarbarn i hennes kök.
Tårtor av olika utseende bakades i Bror Karlssons bageri. De
förekom främst vid begravningar och fester. Till varje botten
togs fyra ägg, vitorna och gulorna vispades var för sig. Det
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sades att ett enda skämt ägg kunde förstöra ett helt anslag; för
att gardera sig mot detta slog man sönder ett ägg i taget i en
kopp innan man särskilde de olika delarna av innehållet. Smeten breddes ut på ett papper på plåt och bakades av i rätt svag
värme. Pappret måste lossas medan bottnen var varm.
Fru bagarmästarn hade på sommaren beställt väldiga mängder av jordgubbar, dessa kokades till jordgubbssylt och denna
lades som fyllning i tårtorna. Tre lav var en ordinär tårta, fyra
lav en stor. Ovanpå breddes kristyr, vilken rörts av äggvita, florsocker till vilket satts några droppar ättika. Vanligen breddes
äkta härlig vispgrädde på tårtorna. Vid bröllop och andra glada
festligheter dekorerades de med röd eller grön strössel och garnerades med bitar av färgglad teaterkonfekt. Gällde det födelsedagar kunde siffran "50" eller "60" etc formas ut med hjälp
av strut som slogs av smörpapper. När det gällde begravningstårtor beströddes de med brun strössel, ett kors ritades upp och
detta fylldes med mörka chokladbitar, runt kanterna lades också mörka chokladbitar. Bror Karlsson berättade att under hans
gesälltid förekom det att man satte färg på begravningstårtor
med hjälp av sot.
Som liten parvel brukade jag om söndagsmornarna följa fars
arbete med tårtorna. Begravningar och fester förekom oftast på
söndagarna. När han med den långa vassa skorpkniven skar
tårtan jämn i kanterna brukade jag ta av dessa bitar, först doppa dem i jordgubbssylten, sedan vispgrädden och smacka i mej.
Det smakade gott, t om för ett bagarbarn. De färdiga tårtorna
sattes på tårtfat på vilket lagts tårtpapper och bars sedan iväg
till sorge- eller festhuset i tårtkorgar. Det gällde att bära dem
försiktigt utan att luta dem.
Otto Nilsson, Ryhuset berättade en stark tårthistoria. Under
Karlströmstiden hjälpte han tillfälligtvis med i bageret. Gesällen stod och arbetade med en stor tårta, en fyra-lavs, men han
blev inte belåten med den, där var något fel. Vill du ha den, ta
eländet, sa han och Otto var inte sen att ta hand om gåvan. Han
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rusade upp till sin kumpan Atte Corfitzon, denne skaffade
fram en flaska vin och så begav sig de två pojkarna till skogs för
att festa. Det var en mycket stor tårta, vi åt tills vi kräktes, men
sen dess tog det många år innan jag kunde äta tårta eller ens se
en sån, berättade Otto.
Till begravningar bakades också pastejer. Smeten till dem
gjordes inne i köket av risgryn, smör, ägg. Ute i bageriet snitsade gesällen till dem, mandelmussleformarna fylldes med mördeg och ovanpå lades ett kors av smördeg. De såg läckra ut,
t om bagarbarn tyckte de var en sensation. Vi skämtade om
dem - borde de inte bakas hårt så de blev mörka och svarta för
effektens skull.
Men nu var det tidig morgon och vi hade just börjat arbeta
med vetedegen. I går kväll hade bagarmor gjort upp ens k brödlista å vilken stod uppräknat alla de kransar som skulle bakas
uppräknade i prisklass. Där stod också om de skulle ha sukat eller ej. De som inte skulle ha sukat blev femtio öre större. Vi vägde upp dem, kavlade ut degbitarna till en långsmal längd. Denna smörades, beströddes först med kardemumma, sedan med
krossad mandel, så russin och så finhackad sukat, slutligen en
doft av socker. De knipsades ihop till en lång ormliknande historia, som snabbt men försiktigt flyttades över på en plåt och
där formades runda, ovala eller, störst, fyrkantiga. Bagarmästarn tog fram saxen, och med en fart så man knappt kunde se
hans fingrar klippte han dem och fick fram ett levande, mönstrat bröd. Plåten sattes in i raskrummet för jäsning. Innan de
färdigjästa skulle skuvas sockrades de, man tog socker i handen
och lät det i en fin stråle rinna ned just i mitten av kransen.
Flätorna behandlades ungefär likadant som kransarna. Vi
satte fyra på varje plåt. I deg vägde de två hekto och på butiksdisken kostade de 40 öre stycket.
Bror Karlssons vetebrödsrecept ter sig: På en liter mjölk togs
två hekto socker, två hekto smör, ett hekto jäst, ett kilo vetemjöl. Mjölken ljummades upp till 35 grader och så löstes den i
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socker, jäst och smör. Den färdiga degen stöttes upp till en stor
spänstig bulle, fick jutesäcken över sig, stöttes upp igen, fick
hämta sig bortåt en halvtimme innan uppslagning kunde ske.
För att bullarna skulle bli exakt lika stora använde vi degdelningsmaskin. Ett degstycke, jag vill minnas på halvannat kilo
vägdes upp, placerades i en delningsmaskin och på ett kick var
där 30 lika stora bitar.
Jag kan inte erinra mig att det hände nån olycka med kransarna. Däremot råkade flätorna illa ut en gång. I hastigheten tog
BK av misstag salt boxen istället för sockerditon och strödde på.
Han lyckades dock på sin brödrond sälja dessa saltade flätor till
en försiktig lantbrukare, som krafsade av saltet, eventuellt gav
dem åt sina höns.
Sk smördeg fick jag klara på egen hand. Det var en deg som
inte jäste, den var lättare att kontrollera. Smördegen gjordes av
lika mycket smör som mjöl och med vatten som degvätska. Jag
klickade ut smöret på degmassan och vek den i fyra lav, kavlade
ut den, vek den fyrdubbel och lät den vila sig. I allt skulle den
få 16 lav. Med en sporre och med en kavelpinne som linjal sporrade jag ut strimlor som snoddes till kringlor. Av de udda degbitarna gjordes äppeltårtor. En tunn skiva kavlades ut, skars
rund, penslades runt kanten med vatten, beströddes med
skorpmjöl, på vilket lades äppelsylt som kokats i köket av torkade ringäpplen. Lite socker på och sen en ny skiva som lock eller
tak. Runtom knipsade man ihop dem så vackert man kunde och
med en kniv hackade man rader av knivhack, strödde på lite
socker, så in med en i ugnen. Äppelkakan ville ha ganska het
ugn, detta för att sockret skulle glasera, vilket såg vackert ut, av
god värme blev den saftig och fräsch.
Från äppelkaksbaket har jag ett kusligt minne. En kund ute
i socknen hade beställt en extra stor äppeltårta. Denna skulle
mäster ha med sig på sin brödrond. Han väntade, otåligt, medan jag bakade av den. Det var en stor baddare som knappt fick
plats på plåten. Allt såg bra ut, där den stod inne i ugnen och
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fick sin läckra färg. Mäster stod i dörren, brödbilen var lastad.
Så hände det. När jag med hjälp av staken skulle ta ut den stiliga
äppeltårtan fumlade jag, kanske oroad av väntandet - äppeltårtan gick i golvet. Mäster såg det, suckade, du får göra en ny,
sa han, innan han halvsprang ut till bilen. Ja så blev det. Jag fick
blanda en ny smördeg, baka av en ny stor äppeltårta och cykla
med den till kunden, ett äventyr i och för sig. Kunden fick i alla
fall sitt, innan kalaset var över.
Som nämnt skulle det vara lika mycket smör som mjöl till
smördeg. Fyra hekto av varje gav 30 kringlor och en äppeltårta.
Två hekto av varje gav 20 kringlor. Jag vill minnas att kringlorna kostade fyra öre stycket och äppeltårtan 1:50 kronor.
I Bror Karlssons bageri hade vi på 20-talet ett tiotal småbrödssorter. I praktiskt taget alla skulle det vara smör. Vi gjorde
så att vi tog hälften margarin och hälften mejerismör. Brysselkexen vill jag räkna som standardtypen bland småbrödet. De
gjordes av mjöl, socker och smör till en fast deg som formades
ut till rullar av ungefär den gamla femöringens storlek. Denna
rulle rullades i socker som färgats rött med hjälp av fruktfärg
och så skars skivor som i vederbörlig ordning sattes på plåt f v b
in i ugnen. Att göra mandelmusslor var nog det knåpigaste.
Mördeg gjord av 200 gr smör, 80 gr socker, en äggula, 300 gr vetemjöl, mandelessens, kavlades ut till en tunn skiva som lades
över mandelmusselformarna och med hjälp av en degbit försiktigt trycktes ner i botten på dem. Denna sats gav 60 stycken. På
bagarns söndagsbord gjorde man efterrätt av dem; de fylldes
med jordgubbs- eller hallonsylt och täcktes av en rejäl klick
vispgrädde. Mums!
Under småbrödsbakandet grundlade jag en nästan livslång
motvilja mot småbröd. Det ingick i rutinen att provsmaka alla
bak. Själva bakoset dämpade kärleken till kakor.
Så kommer jag till ett avsnitt som jag skulle vilja kalla bakning av ritualbröd. Det var några brödsorter som hörde samman med årets högtider. Till fastlagssöndagens bakade vi bul109

!ar, antingen vanliga släta vetebullar eller bullar av vinerdeg
med mandelmassa. Det var en ganska stor post, enligt mina anteckningar bakade vi till fastan år 1928 50 plåt bullar, till fastan
år 1929 45 plåt, av vilka tre var viner. Till fastan 1930 bakade vi
40 plåt och till fastan 1931 47 plåt. Som det går in 12 plåtar i ugnen blev det flera "sjöv".
När det närmade sig jul kom "julgubbar" på brödlistan. De
gjordes efter ett enkelt recept: vetemjöl, skummjölk, socker och
hjorthornssalt. Degen var rätt svår att kavla ut och sen att sticka
ut i. Det blev olika figurer: gubbar, kärringar, eklöv, julbockar.
Det doftade gott om dem och byns ungar hade lärt sig uppskatta dem. Två öre styck kostade de. Då de svalnat något målade vi
dem med fruktfärg, grön eller röd med hjälp av en tändsticka.
Fruktfärg och vatten blandades i en mandelmussleform.
Vetelängder bakades också inför julen. Det var sed att varje
kund skulle få en. Genom att räkna dem kunde man få en uppfattning om hur många kunder bageriet hade. Kavringen kunde
också räknas som ett ritualbröd. "Det blir ingen riktig jul utan
Karlssons kavringar", var ett talesätt i Mölle-Kullen. Tårtor, liksom pastejerna, kan också räknas som ritualbröd.

Priserna:
Alla de stora matbröden - kavring, grova, sursött och sötbröd - kostade 50 öre stycket. Det var lätt att räkna med
även när man delade dem.
Franskbröd och grahamsbröd kostade 25 öre.
Kransar från 1:50 till 4:50. Sukaten 50 öre. Flätorna kostade
40 öre. Vinerbröd fem öre. Släta bullar 4 öre. Tveback också
fyra öre. Småbröd två stycken för fem öre. Julgubbar två öre,
lika mycket för rågskorporna. Styverskorporna var rörelsens
allra billigaste, jag vill minnas två för ett öre.
Smör kringlor betingade ett pris av fyra öre och äppeltårtorna 1:50, de kunde delas.
Slutligen tårtorna, affärens dyraste produkt, en fyra-lavs
tårta kostade 7-8 kronor. Den var belagd med vispgrädde.
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Bagarmästare Bror Karlsson (i mitten, med svart keps) i kretsen av sina
anställda framför sitt bageri byggt 1908-09. Hästen heter Freja.

Ugnarna
Bror Karlssons bageri hade två ugnar. De var fem alnar djupa
och tre alnar breda och 14 tum höga. De var byggda med valv
och äril av Höganäs specialplattor och valvtegel. Såväl över
som under själva ugnarna fanns det lager av sand och salt.
Det var något av en konst att elda ugnarna. Det skedde med
ved, främst fur men också med gran. Vi köpte hela jänvägsvangslaster av meterved, sk kastved från Småland. Med etttons-lastbilen av märket Ford körde vi hem veden och lavade
den på vedbacken (som sedan blev tillhåll för vildkatter, som
där avlade av sig kattungar som det blev min uppgift att infånga
och avliva). Det blev mitt arbete att med hjälp av yxa, slägga och
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kil slå sönder och klyva träna i lagom grova enheter. Kilandet
vållade en del obehag för våra grannar, främst Mathilda och
Helga Tönnesson, varför jag helt övergick till att bara använda
yxa, vilket gick lika bra. Släta trän lades åt sidan för att klyvas
i tunna, spinkiga bitar sk "sprittel", vilken användes vid extraeldningar. Med tiden blev jag ganska skicklig i att med hjälp av
den stora fläk-yxan klyva upp brännet.
På kvällen sattes fyren opp. Elva lagom grova trän valdes ut
och lades in i ugnen - fyra lades på tvärs och sju i ugnens
längdriktning så att luftdraget kom under dem. De placerades
två fot från ugnens botten. Någon timma efter att Bagarmästarn börjat sitt arbete i bageriet tände han på. Möllebor som var
ute på havet och fiskade, pilkade torsk, såg röken stiga ur den
höga bageriskorstenen och sa till sig själva "vi får bröd i dag
ock". När ugnen var klarbränd drogs elden fram till ugnsöppningen med hjälp av rakan. Nu kastades några tunnare trän, sk
oppkast, in. Och när veden låg där och glödde kunde man
stänga ugnen. Draghattarna sattes i. Snitsen i eldandet var att
ugnen måste vara hetare i främre delen än i den bakre delen.
Brödet som skuvades in fick ju längre ugnsvistelse dess längre
in det placerades. Det som sattes in först kom ut sist, det som
sattes in först kom ut sist.
Istället för att raka ner glöderna i askgropen, där de skulle legat till ingen nytta skrapade vi ner dem i en spann som vi sprang
in i köket med och tömde i den stora järnspisen; därigenom fick
bagarmor utmärkt eldbrand till sitt omfattande matlagningsarbete och sin varmvattenberedning.
När glöderna rakats ut så noggrant som möjligt sopades
ugnen med hjälp av "visken", ett unikt redskap bestående av en
jutesäck som doppats i vatten och med hjälp av en länk fästs vid
en fyra meter lång stake. Det fordrades en viss snits - det var
ungefär som att klatscha med en piska - att hantera visken.
Men vi fick faktiskt ugnen ren. En nyeldad ugn mätte 200 grader, en lagom varm 150, under hundra grader bakade inte ug112

nen. BK hade ett enkelt men pålitligt trick att avgöra denna ugnens hetta, han sköt in en brödstake, lät den ligga ett visst antal
sekunder, drog ut den och kände på den. Det kunde hända att
stakskaftet kokade. Han hade också ett pålitligt trick att svalna
ner en alltför het ugn - han kastade in ett par nävar salt. Så var
ugnen klar för avbakning, klockan var ungefär halv åtta. Och
här blev ett litet hack i arbetet, vi stack in till köksavdelningen
och kastade i oss första morronkaffet.
Det var alltid lika spännande att börja avbakningen. Vi började med plåt brödet, "kände" på ugnen med ett par plåtar släta
bullar eller tveback. Viktigt var att plåt brödet hade rätt jäsning,
att det var "rask" som vi sa. Efter bullarna kom vinerbröd, flätor, kransar. Vinerbröna skulle bakas av i ganska het ugn, detta
för att sockret skulle glasera och för att de skulle bli saftiga och
mjuka. Vid avbakningen av kransarna v~r det klokt att sätta de
större, fyrakronors kransarna innerst och låta de minsta, 1:50:s,
stå ytterst närmast ugnsluckan. På sommarn, under säsongen,
använde vi båda ugnarna. Det kunde emellertid hända att de
hade olika värme, bakade olika med följd att allt blev färdigt på
en gång. Då ljöd det alarmerande ropet:
- Grönt i alla ugnarna!
Som rasande kastade bagarmästarn ut ugnarnas innehåll.
Det fordrades flera man att hålla undan, att få bort det nybakade.
Efter kaffebrödet blev det franskbrönas tur. Det gällde att tåla hetta och därtill fuktig hetta när de skuvades. Ångpannan
hade fått upp trycket, ett kilo, och stod där och fräste. Med
hjälp av en kran släpptes kvalm (ånga) in i ugnen. Vi arbetade
i ett ångbageri. En särskild brödstake användes till franskbröna, långstaken kallades den, bröna stod i rad, tio franskbröd
fick plats. Innan de åkte in i ugnen skulle någon av oss med en
vass kniv skära fyra sneda snitt i ryggen på dem. Ugnsluckan
öppnades för hand, den fuktiga hettan slog emot knivskärarn,
nästan skållade honom, men i nästa ögonblick åkte den fullsat113

ta staken in i ugnshettan, en snabb, elegant knyck och de tio bröden stod på sin plats. En full ugn, ett fullt franskbröd-sjöv, som
vi sa, räknade hundra bröd, så många kunde bagarmästarn
proppa in i sin 12-plåtars ugn. Grahamsbröden bakades av samtidigt med franskbröna.
Och då franskbröna plockats ut, runda och knastrande, vackert gulbruna, utan att ha spruckit, det var därför de skars, lavades de på plank, bagarmästarn kunde konsten att ta i dem
utan att bränna fingrarna, blev det sötbrödens tur att åka in i
ugnen. Det gällde att se till att de var "rask". De ströks med kallt
vatten, fick sex nagg-hål av den tvåhornade nagen, placerades
på BK:s snabba brödstake och formligen kastades in i ugnen, ett
i taget. 77 stycken sötbröd kunde han få plats till. De skulle stå
så att de nätt och jämnt rörde vid varandra. 35 minuter skulle de
stå inne.
Då var det sursöttens tur. Men nu hade ugnen svalnat så pass
att den måste extra-eldas. Nu kom "spritteln" till användning,
den hade torkats i ugnen, var torr och eldfängd; det gick fort att
klara av eldningen. De trän som inte hunnit brinna helt ner tog
vi på spaden och kastade ut på gården, där vi hällde vatten på
dem. Så in med den fuktiga "visken", som svepte runt därinne
i ugnen. BK visade en otrolig rörlighet i ugnsarbetet. Under tiden hade vi gjort i ordning "brödträna", skurat dem, blötat dem
så mycket tiden tillåtit och oljat dem för att bröden inte skulle
fastna. BK satte upp dem längs ugnens sidor liksom längs bortre gaveln. Det blev så liksom en form åt bröden. Dessa var avlånga, "skuvades" intill varandra och formade sig så. För att de
inte skulle klibba fast vid varandra hade de oljats vid uppslagningen. De stod tjugo i varje rad, BK kunde här ta tre stycken i
taget på sin breda brödstake.
Trots nyeldad ugn stod de inne en hel timma, det var ett tungt
bak. Medan de stod inne rusade bagarmästarn in i bostadsavdelningen, tvättade sig, klädde om sig, rakade sig, kastade i
sig middagen. Han såg över sin brödbil om den var rätt lastad,
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kom in i bageriet igen för att titta på sursötten och godkänna
dem och ge klarsignal att vi kunde hiva ut dem, sätta ett bestämt
antal "till svales" på gården innan de lastades in i brödbilen. Så
omklädd och försedd med nya krafter tog han plats vid ratten
och rullade ut genom porten på sin dagliga brödrond. Klockan
skulle vara kvart i tolv och det brukade den också vara. I Lerhamn lär man ha ställt klockan efter honom.
Måndagar och fredagar körde han till Lerhamn, Nyhamn, på
tisdagar och lördagar till Arild och Fjällastorp - vid båda turerna gick återresan över Brunnby och Möllehässle. Onsdagar
och torsdagar var det bara små ronder, på senare tid körde jag
dem. På dessa dagar bakades kavring och grova. De fordrade
full uppmärksamhet.
Sen mäster gett sig iväg var den värsta rusningen över. På
vintrarna, slutet av 20-talet, var jag ensam, hade möjligen en
pojke till hjälp, och kunde själv planera det fortsatta arbetet.
Det skedde efter en bestämd ordning. Först slog jag upp och
bakade smörkringlor och äppeltårtor. Äppeltårtorna ville ha
rätt varm ugn, detta för att sockret skulle glasera.
Så gällde det småbrödet. Bageriet hade ett tio-tal på gång,
ett par stod nästan alltid på brödlistan. Sist kom skorporna. De
skulle torkas i rätt sval ugn. Följande skorpsorter fanns hos BK
i slutet av 20-talet: rågskorpor, veteskorpor, grahamsskorpor,
styverskorpor, avlånga och knallar. De senare hade BK efter
tips från en garvad sjöman tagit upp. Såna hade man haft ombord på de gamla segelfartygen.
De skulle vara hårda och massiva, BK menade att man helst
skulle ha en hammare att slå sönder dem med. Styverskorporna
var små, små av vetedeg, jag vill minnas att de kostade två för
ett öre. En av gesällerna från Värmland lärde oss att dra ut en av
draghattarna och låta torkningen ske i lätt drag, därigenom
blev skorporna luftiga, de lyfte på "locket".
När jag med den långa vassa skorpkniven klöv bullarna och
satte dem på plåt var det en fördel om dessa hade kanter. De tor115

kade skorporna ville gärna fara omkring hur som helst hur försiktigt man än hanterade plåten. Tack vare kanterna hölls de på
plats. Skorporna klara och insatta i plåtkärran där de stod och
knastrade, var dagens bak klart och därmed ugnens värme utnyttjad till det yttersta. För mig vidtog att gå ut på vedbacken,
fläka sönder trän till nästa dags eldning och bära in dem och
lägga dem bredvid ugnen.
Stenarna i ugnens äril slets av all hettan och brödbakandet.
Då och då måste ugnen ses över och stenar bytas. Detta var anförtrott åt murare Lars Nilsson Gylleröd och det gjordes under
julen, då bageriet stod stilla ett par dagar. Det var spännande
att se muraren krypa in genom den trånga ugnsöppningen.
Varmt var det fortfarande därinne, då och då måste han ut för
att torka svetten och dricka. Han måste slutföra arbetet innan
bakandet åter rusade igång. Det kunde hända att muraren fick
arbeta hela natten ända fram tills att bagarmästarn kom ut i sin
bagardress, redo att tända i ugnen. BK som var lite spydig åt olika håll, hade ett uttryck: Murarsvett är guld värd. - Om det
gällde Lars Nilssons arbete är ovisst.
Medan arbetet pågick i bageriet skulle dörrar och fönster vara stängda. Jäsande bröd och degar tål inte drag, all jäsning sker
bäst i fuktig, kvalmig luft. Först när allt var klart öppnades
fönster och dörrar till gården. Härlig sval Mölle-luft forsade in.
"Det drar", kunde en pojke hojta. Det är väl inget att fästa sig
vid, fick han till svar. Men jag följer med draget, hojtade pojken. Håll dej i möblerna, fick han till råds.
Det förekom också att en pojke vid arbetet med plank, stakar
eller vedträn fick en sticka i fingret och genast försökte peta ut
den lilla förargliga, smärtsamma tingesten. De' får du vänta
med tills de' är tid att sätta opp fyren, gavs han rådet för att inte
sinka arbetet.
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Vem var Bror Karlsson?
I yttre avseende kan sägas om honom att han föddes år 1881 i
Södåkra i Johnstorps socken. Hans föräldrar var småbrukare,
hade en liten gård på 14 tunnland.
Fyra syskon blev här vuxna, tre av dem reste över till Amerika
och slog sig ner i New Yorks väldiga folkhav. Om en av dem, Alida, berättas det att hon gav sig iväg redan i 14-årsåldern. Hon
klarade livhanken och dog därborta år 1979, 96 år gammal.
Det lär ha berott på en ren slump att Bror Karlsson blev bagare. När han konfirmerats och skulle ut i livet för att förtjäna sitt
bröd, tog hans mor honom vid handen och traskade bort till
kyrkobyn för att hjälpa in honom hos trädgårdsmästaren som
hade sin näring därborta. Men det ville sig inte bättre än att
trädgårdsmästaren denna dag var bortrest. Farmor var emellertid inte den som tappade hakan; på andra sidan vägen låg Sandbergs bageri, där gick hon in med pojken och när hon gick därifrån var hennes son anställd och städslad i bageriet. Det kan
vittna om hans arbetssamhet och lojalitet att han förblev bagare hela sitt liv. Han förkastade inte sitt första tilltänka yrke: när
han omsider blev egen i Mölle drev han blomsterodling och biskötsel som starka levande hobbyn.
Han stannade inte hos Sandbergs mer än som var nödvändigt, utan drev sin utbildning vidare på olika platser, alla i Skåne, det blev i Vellinge, Trelleborg, Malmö, Landskrona och Höganäs. Hans gesällbrev är utskrivet i Trelleborg, daterat den 7
april 1902 och undertecknat av A Andersson, Magn Thorell, L
G Lindquist och Rudolf Helgesson. Han arbetade då i Joel Söderlings bageri. Som gesäll fortsatte han till Vellinge, där han
arbetade hos E Möller, sedan till Malmö, där han arbetade hos
H Modeer. Slutligen hamnade han i Mölle - den enda plats
som var värd att bo och verka i, enligt honom själv.
Han ville inte gärna berätta om sin gesäll- och lärotid. Men
en och annan episod har dock klämts fram, gärna färgad av
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hans bistra humor. Som en gång i ett Malmö-bageri, som innehades av bagarmästare Gööl. Den unge gesällen stod på vedbacken och slog sönder ved. Fönstret öppnades och bagarmästare Gööl ropade till sin gesäll:
- Karlsson ge mej ett runt vackert vedträ, som är bra att hålla i.
Något förvånad efterkom gesällen denna begäran, valde ut
ett snyggt trä som låg bra i handen, och räckte sin uppdragsgivare det. Och nu uppstod ett fruktansvärt brak inne i lägenheten.
Gesällen tittade ditåt och fick till sin förvåning se att Gööl med
vedträt slog sönder och samman hela inredningen därinne. En
köttgryta som stod på bordet hyvades handlöst ut på gården.
Porslinet klirrade när det gick i tusende bitar etc. Varför detta?
Jo, bagarmästare Gööl hade kommit in i bostaden efter sitt arbete och funnit att middagen inte var klar, råkat i bärsärkahumör, tydligen hade han smuttat på flaskan, allt hade medverkat
till kalabaliken.
Den unge gesällen fortsatte sin vedhuggning.

Bror Karlsson köpte sin första bil 1921.
Det var en T-ford som lastade ett ton.
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Han hade berättat en mera idyllisk episod. Tillsammans med
en annan bagare, i Landskrona, köpte han kött och grönsaker.
De två gjorde därav i ordning en köttgryta, som de satte in i ugnen utanför ett sjöv kavring. Grytan stod där och puttrade och
blev färdig i så god tid innan kavringarna att de två kunde utan
större jäkt njuta av sin anrättning.
Men hårdare var en händelse från Trelleborg. Bror Karlsson
delade inneboenderum två-tre trappor upp tillsammans med en
äldre bagare, som enligt tidens sed söp och ville visa vad han
dög till. Vid ett tillfälle när han kom hem lagom stadgad tog han
sig före att kasta kaminen med rör och allting ut genom fönstret
ned på gården, där den hamnade med ett brak. Ingen kom till
skada, men vad inackorderingstanten, Eriksson hette hon, sa
och gjorde kan man med lite fantasi tänka sig.
Någon gång antydde han hur ohyggligt hårt bageriarbetet
var på den gamla tiden. För att gesällen skulle få fritt på söndagen måste han på lördagen i högsta fart arbeta 18 timmar. "Det
var knappt knäna bar en då man äntligen törnade in för att kasta sig på sängen. "
Själv hade BK haft en gastronomisk upplevelse som kunnat
sluta illa. Nyetablerad i Mölle fick han se att man där fiskade
krabbtaskor i rika måtto. Han köpte en stor mängd och lät hushållerskan, Rika hette hon, tillaga dem. Det var tunga och välmatade krabbor, den nye bagarmästarn tog chansen och åt. Det
slutade med att han efter att ha forslats till sjukhus måste magpumpas. Denna upplevelse har han inte själv berättat, den har
framkommit på omvägar genom hörsägen. Resultatet blev
emellertid att krabbtaskor, så vitt jag kan minnas, aldrig förekom på bagarmästarns bord. Varför avböjde han med ett generat leende att omtala; alla argument om vilken läckerhet krabbor var studsade som mot en vägg.
Bror Karlsson gick inte ut i livet utan kunskap om hur bröd
ska bakas. Nej, för att kunna överleva hade hans föräldrar, fadern Nils Petter och modern Johanna, bredvid sitt lilla lant119

bruk bedrivit brödbak. De skållade till grovt och till sursött.
Nils Petter körde med trillan in till badorten Mölle, där han torgade med sina produkter och även lämnade hos Mor Knafve till
återförsäljning.
Det blev också fader Nils Petter som medverkade till att sonen Bror Oskars öde gick i fullbordan. Han fick höra att bagare
Carlström i Mölle ämnade lämna sitt bageri, vilket hyrdes ut av
kapten Axel Andersson och som låg på Hotell Kullabergs tomt,
sedermera Kolaffären, längre fram Brita Anderssons. Fader
Nils Petter gick i god för sin son; ett kontrakt, på fem år, kom
till stånd år 1904. Syster Alida kom hem från Amerika för att
hjälpa till i affären. Axel Andersson lär ha blivit smått chockerad då han fick se sina unga hyresgäster och ropade till:
- Nils Petter, det är ju bara ett par barn du har skickat på
mej. (Bror var född 1881, Alida 1883, alltså 23 och 21 år gamla.)
Men de två ungdomarna rodde skutan iland. Kundkretsen
växte i takt med att Mölles rykte flög över världen. Bageriet var
emellertid omodernt, rent av hälsovådligt. Man stod exempelvis och arbetade i samma rum som brödet raskade. Det var inte
bra. Tanken att bygga nytt, modernisera, utvidga, uppstod av
sig självt, blev ett krävande krav. Bror Karlsson klippte till. Han
hade sparat ihop 500-600 kr. Han köpte grannhuset, Mölle läge
nr 19, av kapten Anders Elfverson, gav byggmästare Johan
Persson, Mölle i uppdrag att bygga ett nytt bageri. Så skedde.
Åtgärderna drog med sig en skuldsättning på ca 12.000 kronor.
När det gällde att anskaffa borgen ställde fader Nils Petter först
upp, därnäst byggmästare Johan Persson, därnäst tre blivande
leverantörer från Höganäs, S och P Sjölin jämte kvarnägare
Alfred Bengtsson; hotellägare Aug Johansson och skomakarmästare Nils Andersson, båda Mölle kom med och slutligen
kapten Anders Elfverson, som sålt huset.
Med denne hade BK en kontrovers. Medan han låg och sov på
dagen tog sig Elfverson in i huset och avlägsnade en kakelugn
med tillhörande muff. E ansåg att den inte ingick i köpet. Sen
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gick Elfverson där och tittade på flaggstången som stod på gården framför huset. BK kände sig osäker, för säkerhets skull tog
han ner flaggstången och sågade upp den till ved och ansåg sig
därmed ha räddat den.
I alla fall, Bror Karlsson hade upprättat sitt egna bageri. Systern Alida återvände till New York, BK gifte sig. Bageriet hade
kommit till i rätta ögonblicket. Mölle gick mot sin storhetstid
som internationell badort. Hotell efter hotell byggdes. Mer och
mer folk kom till Mölle, alla skulle ha bröd. Det gällde för bagarmästarn och hans fru att bjuda till. De vann kundernas bevågenhet. Turister uppifrån landet blev så förtjusta i hans kavringar att de ville ha sådana hemsända under vintern. Och ännu
bättre, det kom förfrågan från NK i Stockholm om att få sälja
hans bröd. Johan Persson gjorde speciallådor att packa det i.
Även en frisksportaffär vid S:t Eriksgatan visade intresse, likaså en affär i Malmö. Danskar och tyskar tog kavring med sig
hem. Det uppstod faktiskt en vacker export av bröd från Mölle.
Att arbeta och återigen arbeta, försaka och spara blev melodin för bagarmästarfamiljen. Man lyckades på de stipulerade
tio åren klara av skulden och avlasta borgensmännen deras åtagande. Detta firades med en flott borgenärsmiddag, och som
den ägde rum i början av år 1919 sammanslogs den med en glädjefest för att det blodiga världskriget tagit slut. Det berättas en
episod från denna tillställning där skrivaren var inblandad.
Männen satt inne i "stugan", åt, drack och var glada. Fruntimmerna jämte mig höll sig i köksavdelningen. Plötsligt hördes
det vilda rop och hojtanden. Jag blev förskräckt, di slår far, ropade jag och sprang in för att hjälpa honom. Då jag kom till ort
och ställe satt karlarna snällt på sina platser, de åtminstone
drack som vanligt. Man hade helt enkelt hurrat för den skuldfrie bagarmästarn och önskat honom lycka till som egen företagare. Jag fick återvända med oförrättat ärende.
Strax efter, år 1923, kom den förödande efterkrigskrisen. En
våg av konkurser sköljde över byn. BK red ut stormen. Han höll
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sin i "rågången" enligt min uppgift. Han fick emellertid känna
på världspolitiken. lyskarna försvann till stor del efter kriget,
det kom mer danskar och svenskar till Mölle. I början av
30-talet blev det Hitler-tid med politiskt-ekonomiskt trassel.

*

Bagarmästare Bror Karlsson har kommit med i litteraturen. Aftonbladet för den 1 september 1939, samma dag som andra
världskriget bröt ut, har en fjärde sida, kultursidan om honom.
Denna utgåva av tidningen var den största som AB nånsin haft,
kanske en största upplaga som tryckts i vårt land. Just genom
krigsutbrottet, påbjudna ransoneringar, inkallelser etc blev det
hög fart på pressarna. Överallt är bagarmästarn med. Artikeln
är försedd med en träffande teckning.

Författaren i yngre
dar bär lätt och ledigt en 80-kilos
mjölsäck. Mjölet
hade malts på Bräcke väderkvarn.
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Konstnären Lars Norrman höll till i Mölle flera somrar sökande sina motiv, arbetsbilder eller stilleben med fiskeredskap.
BK står modell för honom åtminstone en gång. Bagarn står
framför sin ugn skuvande bröd.
I samband med brandkårens övningar i vilka han tog livlig
del, är han då och då omnämnd i lokaltidningarna. Jag skulle
tro att han intervjuats i Bitidningen. Han är omnämnd i Brandluren, brandkårens jultidning. I Svenska Journalen (nr 29/
1947) och Helsingborgs Dagblad finns det reportage om honom. I HO fick han sig en stor rubrik genom att han genom
Bokbussen begärde att få låna Koranen. I min bok "Bagarmästarn och hans son (1986) har jag försökt skapa en bild av
honom.
Bredvid sin bagerirörelse drev han en bred samhällelig verksamhet. Han var medlem i Hantverksföreningen, Höganäs och
blev här utsedd att bedöma unga bagarpojkars gesällprov. Det
kunde gälla pojkar som i hans bageri gjort sina första lärospån.
Det förekom också att pojkar från Mölle under hans ledning i
bageriet fick en del av sin utbildning till kockar och stuertar på
sjön.
Han var aktiv medlem av Frivilliga brandkåren i Mölle som
han varit med om att bygga upp. Han var en av initiativtagarna
till Kullens biodlare förening och han fortfor att hela sitt liv vara
aktiv inom densamma. Han var aktiv inom Folkpartiet, f d liberalerna, han stod egentligen närmast "manchesterliberalerna". Han var medlem i Brunnby kommunalfullmäktige, möjligen från dess start. Han prövade på att vara ordförande och
därmed kassör i Mölle municipalnämnd. I detta uppdrag ingick
skötsel av det municipala el-verket, byns gator och skatteuppbörder.
När det gäller rent ekonomiska ting blir det en lång lista. Han
var huvudman i Brunnby sparbank, han stöttade ekonomiskt
Mölle kapell, Mölle missionshus, Mölle hamn (innan municipalen). Han köpte aktier i Höganäs-Mölle Järnvägs AB, i Mölle
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Varmbadshus och även i rederibolag som Mölle-skeppare organiserade. Han var med och bildade premieobligationskonsortier - jag minns hur roligt karlarna hade på sina amorteringsmöten. Han gick vid några tillfällen i borgen, skrev på växlar åt
kämpande hantverkare, och vid den förödande efterkrigskrisen
1923 hjälpte han konkursdrabbade familjer. Man skrev över
hus och företag på den konkursdrabbades hustru. Vid några
tillfällen var han godeman, det kunde gälla Mölle-bor som utvandrat till Amerika eller barn, vars fader gått bort därute på
havet. Han var med om att bilda Höganäs Tvättinrättning, därigenom sparades bagarmor det tunga tvättslitet. Under andra
världskriget var han medlem i ortens rusthållarförening. År
1917 lät han lägga in elektriskt ljus i sitt hus och bageri och år
1921 köpte han sin första bagarbil, märkte Ford, ett-tons. Han
tog körlektioner hos Harry Svensson på en NAG med uteväxlar.
Vid expropriationen 1923-24, då Mölle-borna friköpte sina
tomter från baronen på Krapperup, betalade BK kr 3:50 per
kvm för sin 845 kvm stora tomt och blev därigenom belåten
egen herre över den grund varå hans hus och bageri stod. Strax
förut hade han fått vidkännas en kraftig höjning av landgillet,
som denna arrendeavgift kallas, från ursprungliga 12:40 till 123
kronor.
Bror Karlsson höll två tidningar, SDS och Höganäs Tidning.
Dessutom bmkade han ibland tjuvläsa Social-Demokraten,
som gesällen höll och som kom först på eftermiddagen. Genom
sin föreningsverksamhet fick han åtminstone Bitidningen,
Hantverkstidningen, Bageri-Idkaren. Familjen köpte regelbundet Allers, Vecko-Journalen, Hela Världen, Allt för Alla, tidvis
Vårt Hem. Bagarmor köpte och läste regelbundet Stridsropet
och Brevduvan. Längre fram blev familjen medlem i Kullens
hembygdsförening och fick då årsskriften "Kullabygd". I hans
bokhylla stod bl a en svit av Jack Londons skrifter. I "Stugan"
på väggen hängde en rad oljor av Mölle-konstnären Gunnar
Wallentin. Jag själv köpte Idrottsbladet.
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Bagarmästarn hade byggt upp ett praktiskt bytesssytem med
andra hantverkare. Vi bara lämnade våra skor till skomakare A,
istället för att betala hade han kontrabok i brödbutiken; vi tog
mått till våra kläder hos skräddare H - och lämnade bröd.
Samma gällde målarmästare G som målade och tapetserade våra rum, eller snickare K som delvis gjorde våra möbler. Även
grovarbetare L högg ved etc för bröd. I viss mån lyckades bagarn kvitta en osäker hotellägare på så sätt att han på hotellet
fick fira födelsedagar. Dessa metoder är av sena tiders politiker
förbjudna. Man ska räkna om alla varor och tjänster i reda
pengar.

Gösta Wellberg och Bertil Persson, två starka och pålitliga
gesäller i Bror Karlssons bageri. Båda fick sin utbildning här.

Bagarmästare Bror Karlsson hade en briljant fysik. Den kom
till sin rätt under den gamla hårda tiden. Ursprungligen började arbetet i bagerierna, så även i BK:s, klockan 22 på kvällen
och fortgick i hög fart natten igenom för att alla brödsorterna
skulle ligga på disken då butiken öppnade klockan sex eller sju.
BK brukade med en viss självsäkerhet, kanske stolthet, berätta
att det i hans tjänst bara funnits en enda som kunde arbeta lika
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fort som han själv. Det var en gesäll som kallades "Kejsarn" för
hans stiliga mustaschers skull. Man kan ledigt tänka sig att arbetet "flöt" när de två stod där i nattens timmar i bageriet. Vid
mitt inträde i bageriarbetet som 12-åring sommaren 1923 hade
"arbetar-revolutionen 1917" genomförts och hunnit verka i
några år. Nu fick folket inte börja förrän klockan fem tror jag
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SKISS AV BROR KARLSSONS BAGERI I MÖLLE.
Där fanns två ugnar, vardera rymmande 12 plåt. I raskrummet fanns
ångpanna, pump, avlopp, stick för plank och plåt. Tråget för rågbröd
var 8 alnar, för sursött tre alnar, vete och sötbröd tillsammans JO alnar
långa. Framför ugnarna var en upphängningsanordning för stakar
mm. Plåtkärran rymde 30 plåt och kunde köras in i raskrummet. I hörnet mellan trågen var plats för alla handredskap: våg med vikter, kavlar, klocka, skrapor, burkar för socker, salt, hjorthornssalt, sax.
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det var, själv blev jag väckt genom en knackning på min ruta
kvart i sex. Mäster själv var på benen senast kl fyra, vid sina tillfällen som vid midsommar, då bageriet pressades till sitt yttersta, redan klockan tre. Under min tid kunde det hända att då
mäster var bjuden på kalas eller gille, då han fram på småtimmarna bröt upp, tog sig hem, klädde om sig i bagardressen och
gick direkt ut till arbetet vid degtrågen.
Han var munvig också, tyckte om att slänga käft med sina
kunder. Folk som låtsade sig ha oerhört bråttom fick det lugnande rådet "du har hela nästa vecka orörd". Och när det gällde
att köpa bröd framhöll han att hans bröd var så gott att det kunde användas som pålägg på vanligt bröd. "Jag kan gott undvara
ett sursött" framhöll han. "Frun kan väl leja nån att äta", menade han då man sa sig inte kunna äta hur mycket som helst. "Mitt
bröd äter sig själv", var hans stående försäljningsargument.
När någon påtalade att han var rund och fet, förklarade han att
det var reklam för hans produkter.
När vinterns lugn övergick i den heta sommarsäsongen i Mölle bjöd B K till av all kraft och med full arbetsglädje - han brukade lätta 6-8 kilo av sin kroppsvikt. När säsongen var över tog
han igen det.

Bagarnas språk
I Bror Karlssons bageri talades ett eget språk. Jag har försökt
mig på att göra en ordlista över det.
när man knäckte ägg som skulle vispas till tårtor.
För att gardera sig mot skämda ägg, ett enda kunde förstöra ett helt anslag, knäckte man ett för ett i en kopp.
Anröring - när man hällde kokande vatten på rågmjöl eller
rågsikt.
Baka av - vi sade aldrig grädda.
Anslag -
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Bageri-sirap, bageri-olja, bageri-margarin - produkter avsedda för bagerier. Sirap levererades i fat på ca 300 kilo, margarin i lådor på 50 kilo, olja i dunkar.
Brödträn - bräder som skurades och oljades och sattes på
kant runt hela ugnen för att bilda form åt fyrkantiga bröd
som sursött, kavring och grova.
Delningsmaskin - vi vägde upp ett degstycke, la det på delningsmaskinen, drog i en spak och fick fram 30 lika stora
bitar.
Dörand - kunde uppstå i bröd när mjölet var skadat av
groning.
Frö - ett frö till sa man när en plåt skulle stå inne ett tag till.
Glöder - när det brunnit ut i ugnen och resterna låg där och
glödde.
Grönt - beteckningen för bränt bröd. "Grönt i alla ugnarna"
var ett alarmerande rop.
Hjorthornsalt - jäsningsmedel i en del småbröd som julgubbar, mandelkubb.
Hoppa lätt - benämningen på en pojke. Stor rörlighet fordrades av honom.
Jäst - köptes hos Nyhlens i Brunnby, kom från Nässjö.
Kavel - kanske det viktigaste redskapet i bageriet. Gjord av
trä.
Kavelpinne - rund sak, en halv meter lång, ungefär en tum
tjock.
Kom igen - tillrop åt hoppa-lätten att det skulle gå fortare vid
uppslagning, uppvägning, skuvning.
Kristyr - äggvita, florsocker och några droppar ättiga rördes
till en arbetsbar smet. Kunde färgas med fruktfärg.
Krossad mandel - skedde med kavel och sikt.
Kummin - krydda för sötbröd.
Kvalm - beteckningen för ånga, släpptes ut i raskrummet för
att brödet skulle jäsa fortare. Släpptes även in i ugnen vid
fransk bak.
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Mala kardemumma - skedde med en liten bordskvarn. Fröna
torkades vid ugnsluckan.
Mala skorpmjöl - skedde med golvmaskin som vevades runt
för hand. Kunde också ske med hjälp av kavel och sikt.
Nagg - en tvåhornad gaffel varmed sötbröna stack tre gånger
= sex hål.
Plank - bräder sex fot långa, 12 tum breda, varå det uppslagna
brödet sattes då det skulle jäsa. Till franskbröden dukades de med vita dukar.
Plåtar - de hade måtten 24 x 15 tum. BK köpte dem nånstans
varefter smeden Sjöstrand bockade kanter på dem. Kanterna var bra när vi torkade skorpor, men i vägen då vi
skrapade dem.
Plåtkärra - fanns två stycken. I en förvarades plåt för nästa
dags bak, en kunde köras in i raskrummet lastad med raskande kaffebröd.
Plåtvantar - vi sydde dem av jutesäckar. Med hjälp av dem
kunde man ta de heta plåtarna när de ibland kastades ut
från ugnen.
Pumpa - knåda degen, främst rågbrödsdegarna.
Raska - jäsa. Brödet blev "rask", klart för skuvning.
Riva - rulla en degbit så att den blev rund med spänning
Roder - liknade en paddelåra, med vilken rördes i anröringen
vid skållning.
Sockra - i en fin stråle ur handen strö socker på kransar och
flätor.
Sjöv - en ugnfull bröd. 12 plåtar, 70 sötbröd, 100 franska, 200
kavring.
Skuva - sätta in bröd i ugnen.
Skrapa plåt - hoppa-lättens första arbete. Skrapan bestod av
ett knivblad insatt i en träbit.
Skålla - hälla kokande vatten på rågmjölet till kavring och
grova.
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Slå opp - forma bröden och sätta dem på plank eller plåt.
Uppslagning av matbröd fordrade tre man: en som vägde
upp, en som rev och en som formade ut bröden.
Smördeg - kavlades i 16 lav.
Sprittel - finkluven metersved, användes vid extra-eldningar,
då ugnen hunnit svalna.
Spröd - när det jästa brödet kom ut från raskrummet fick det
stå en stund för att där skulle bildas en hinna på det. Brödet blev "sprött".
Stake - redskap varmed bröd och plåtar sattes in eller togs ut
ur ugnen. Det fanns tre olika slags stakar i B K:s bageri,
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en för plåt, den var smal, en för matbröd, den var bred
och en för franska brön, kallades långstaken. För att inte
brödet skulle fastna vid skuvningen en lätt doft av strömjöl på. Björk var bästa träslaget för stakar.
Stick - att sätta plåtar och plank in i. Fanns i raskrummet och
i brödrummet.
Sticka ut - skedde vid pepparkakor, julgubbar och liknande.
Strömjöl - köptes hos grossisten. Ibland undrade vi vad det innehöll. Borstades av det nybakta brödet.
Surdeg - gjordes av överblivna degbitar, mjöl, ljumt vatten, en
bit jäst, vilket blandades i en träbytta.
Suren - lägga suren, skedde på kvällen då surdegen tillsattes
anröringen av kavring, grova eller sursött.
Sursött - näst kavring Bror Karlssons främst brödsort. Den
kryddades med anis, skållades, jäste med surdeg.
Styv deg - hde fått för mycket mjöl. Vek deg för lite mjöl.
Sätta opp fyren - skedde på kvällen. Elva stadiga trän lades i en
bestämd ordning inne i ugnen två fot från bortre gaveln.
Stöta upp - för att öka spänsten och elasticiteten hos degen
skulle den stötas upp, vid franskbröd tre gånger, vid vetedeg två gånger, vid sötbröd en gång. Man formade degen
till en stor, slät bulle.
Ta väck - tillrop åt hoppa-lätten att få undan plåtar eller bröd
som kom ut från ugnen, ibland med rasande fart.
Till svales - bröd sattes ut på gården för att det skulle svalna
innan det lastades in i brödbilen.
Torka skorpor - skedde på eftermiddagen efter att själva bakandet var över och ugnens värme' dämpats ner.
Tveback - bullar av dubbel storlek, som jag klöv så fort ske
kunde och rostade läckert bruna i nyeldad ugn.
Tårtor - bakades av bottnar, varje botten på fyra ägg. En stor
tårta hade fyra lav. Jordgubbssylt breddes mellan laven
och ovanpå vispgrädde eller kristyr. De sattes på tårtfat
och bars ut i tårtkorgar.
131

Vinerdeg - kavlades i elva lav. Kammar, längder och butterkakor gjordes av vinerdeg.
Virk - det "skrynkliga" när man rev, samlads undertill för att
ge ovanytan släthet och spänstighet.
Visk - varmed ugnen sopades efter att glöderna rakats ut. Bestod av en jutesäck, som doppats i vatten, och var fäst vid
en fyra meter lång stake medelst en liten länk. Man svepte
runt därinne i ugnen, tog sin tid att lära.
Väga opp - degbitarna till de olika brödsorterna skulle vara lika stora. Ett av hoppa-lättens första arbetsmoment.
Angbageri- beteckningen för bageri där man kunde släppa in
ånga eller kvalm i ugnarna vid franskbrödsbak.
Ägg - inköptes i stora mängder på våren då priset var billigt
och tillgången stor och lades i kalkbassäng. Vid anslag till
tårtor vispades vitor och gulor var för sig. Då man kunde
vända spannen med vitor opp-och-ner var anslaget
färdigt.
Redskap fanns i stor mängd: flera kavlar av olika storlekar:
kavelpinnar, våg med vikter, siktar för mjöl och florsocker,
smörpanna, kakspruta, plåtvantar, sax, spannar, rotborstar,
skorpknivar, bordsknivar, klocka att mäta tiden för brödet i
ugnarna, vispar, degskrapor, mjölkspannar på 30-40 liter,
handborste när vi vattenströk bröden i deg och då de kom ut
från ugnen, decimalvåg med vikter, spade varmed vi bar ut
bränder på gården eller stoppade in dem i ångpannans fyrhål,
piasavakvast, burkar för strömjöl, salt, socker, olja, flera träbockar som stöd för plankan.
På golvet fanns några maskiner: degdelare, kvarn för malning av skorpmjöl, två plåtkärror, ångpanna med allweilerpump, uppe under taket fanns en upphängningsanordning för
stakarna och eldrakan.
Ute på gården fanns vidare en del attiraljer, där stod sirapstunnan, där fanns rullebör och till utrustningen på vedbacken
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hörde en stor fläk-yxa och en mindre, slägga med en uppsättning järnkilar, en ställning där man kunde torka de stora mjölkkannorna.
Inne i butiksavdelningen fanns det påsar av alla storlekar,
buntar med silkepapper vari brödet virades in, där var en våg
med vikter och en brödskärningsmaskin.
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Ögonvittnen i Mölle-Kullen
Många kända författare har gästat Mölle-Kullen. En del har
bott här längre eller kortare tid. Åtskilliga har återkommit år
från år. Mölle-Kullen har dragit som en honungskaka. Alla har
lämnat vittnesbörd om vår bygd. Vi har fått skildringar av alla
karaktärer, de flesta har hänförts av bygdens skönhet, men vi
har också försetts med kritiska anmärkningar och även fått vetenskapligt sakliga beskrivningar. Flera böcker har kommit till
i våra landamären. Vi har plockat ut ett 20-tal författare, de får
tala för sig själva.

*

I Helsingborgs Dagblad av den 23 maj 1908 är infört ett kåseri
av signaturen Cendrillon (Gösta Westman). Enligt detta skulle
Hjalmar Söderberg ha varit en trogen gäst i Mölle. Han skulle
här ha skrivit dramat Gerda. Så här låter det i kåseriet:
I bländande solsken, under lärkjubel, kringsvärmad av visslande och bråkande småpojkar åkte jag upp till Knafveska
residenset, som ligger mitt i byn.
Den älskvärda gumman Knafve kände genast igen mig
fastän vi ej träffats på mången god dag. Hon började genast
tala om en Möllebroschyr som jag låtit ge ut. Jag fick ett
präktigt rum med sparlakansförsedd jättepaulun, oljetryck,
vitmenat bjälktak, en mångfald porslinshundar, pelargonier, callor, evighetsgräs. Och en trädgård med kungsljus, solrosor, lavendelhäckar och en härlig syrenberså, i vilken Hjalmar Söderberg säges ha suttit och skrivit Gerda och druckit
eldigt vin tillsammans med en vacker tärna från ltalia.
Apropå Söderberg kan jag meddela hans beundrarinnor i
vår stad att han även denna sommar kommer att tillbringa
en månad eller så vid Kullen. Antagligen slår han sig ner hos
"Per Bengts". Gör han detta ämnar nog massor av Evas
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döttrar lustvandra dit, naturligtvis då han själv är ute och
"hjärnfotograferar" för den väntande roman, varpå han enligt Hasse Z redan skrivit tolv rader. Med hjärtat i halsgropen kommer damerna att stiga över tröskeln och fram till
skrivbordet för att titta på det skrivna, fingra på korkpennskaftet mm.
Så långt kåsören. Vem som menas med "Per Bengts" har vi inte
lyckats lista ut, men Mor Knafve har tydligen bott vid nuvarande Norre Brunnsvägen.
Att Hjalmar Söderberg vistades i Mölle om somrarna styrks
från annat håll: i sin avhandling om Hjalmar Söderberg uppger
Bure Holmbäck att Söderberg i början av 1900-talet hade kontakt med flera kvinnor. En av dem, Emilie Voss, en ung danska,
hade han blivit bekant med i Mölle sommaren 1907. Bekantskapen synes ha varit all varig nog - tio år senare, 1917, blir Emilie
hans andra hustru.
I Mölle påverkas alltså hans öde, liksom Arild kom att påverka Elin Wägners.

Selma Lagerlöf
Selma Lagerlöfs namn och författarskap är väl förknippat med
Kullen. Vi har alla i folkskolan läst om "Den stora trandansen
på Kullaberg".
Under påsken år 1905 hade hon fått iden till Nils Holgersson.
Hon lät resan börja i Västra Vemmenhög och hon satt vid sitt
skrivbord med generalstabens karta bredvid sig. Resan går över
Kullen och här förlägger hon trandansen. Och det sker i början
av Nils' långa resa, som börjat söndagen den 20 mars. Den 29
mars är resenärerna på Kullen. Författarinnan har gjort ganska
noggranna lokalstudier:
"Där finns branta klyftor, som äro djupt inskurna i bergets
sidor, och svarta klippuddar, som blivit blanknötta under vindens beständiga piskslag. Där finns ensamma klippelare som
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stå rätt upp ur vattnet, och mörka grottor med trånga ingångar.
Där finns lodräta nakna stup och mjuka lövklädda sluttningar.
Där finns små vikar med små kullerstenar, som rasslande sköljas upp och ner vid varje böljeslag. Där finns ståtliga klippportar, jättegrytor och väldiga sprickor som locka vandrarn att
våga sig in i bergets djup ända till Kullamannens håla.

Selma Lagerlöf bodde i Mö/le sommaren 1906.
Hon hyrde hos Anette Jönsson på villa Godthem.
Hon arbetade med Nils Holgerssons resa.

Detta tillika med det vida, blå havet utanför dem och den
skimrande, skarpa luften ovan dem, som göra Kullaberg så kärt
för människor att stora skaror av dem draga ditupp varje dag så
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länge sommaren räcker. Svårare kan det vara att säga vad det är,
som gör det så tilldragande för djuren, att de varje år samlas dit
till ett stort lekmöte. Lekplatsen omgives på alla sidor av runda
klippkullar. Och fyrvaktarn ute på udden och den gamla frun i
Kullagården och Kullabonden och hans husfolk, de gå sina vanliga vägar och springa inte omkring på de ödsliga ljungfälten. "
Så samlas alla djuren till sina lekar. Nils Holgersson kommer
dit på ryggen av en stork. Det sker ett nidingsdåd under djurens
fredfulla samvaro - Smirre räv biter huvut av en vildgås och
blir förklarad fredlös.
Trandansen har en djupare mening. Vid varje trandans känner de längtan efter det ouppnåeliga, efter det bakom livet förborgade. Under hela året är de rädda för sitt rykte inom djurvärlden.
Efteråt kom det fram, ska vi säga småaktig kritik, på Selma
Lagerlöfs leende djurbild. Det sas av en professor i zoologi,
Lönnberg, att hjortarna hade inte parningstid på våren, det
skulle vara på hösten, vidare att beskrivningen på vildgässens
fötter var felaktig, vidare att dessa fåglar aldrig skulle ta nattkvarter på en balkong ...

*
Här kan vi tillägga några mera personliga, lokala iakttagelser.
Fru Anette Jönsson å villa Godthem, Mölle, berättade för oss:
Sommaren år 1906 hyrde jag ut till Selma Lagerlöf och Sophie Elkan, Selma var fru Elkans gäst.
Selma Lagerlöf gjorde inte mycket bry av sig. Hon höll sig
för sig själv, hon talade aldrig med värdfolket, hon skrev på
någon bok.
Bara en gång fick jag henne att berätta några händelser
från hennes resa till Jerusalem. Hon var en riktig "surpotta".
Hon brukade gå fram och tillbaka på vägen utanför, liksom
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för att samla kraft till sin skrivning. Sällan gick hon och badade. Någon gång gick hon upp på berget.
Hon blev livligt uppvaktad, man kom med blommor, men
hon tog inte emot de besökande. De fick vänta tills hon skrivit färdigt.
Hon älskade att höra föreningarnas musikkårer, då de
marscherade uppför liden upp mot berget, eller när de spelade uppe vid Hotel Elfverson.
Ett par månader bodde hon hos mig. Hon ville ha tyst och
frid. Antagligen arbetade hon också om nätterna.
En episod är belysande: jungfrurna, som bodde i rummet
ovanpå, blev en morron tillfrågade varför de hållet ett sådant oväsen på natten. De visste emellertid ingenting. Efterhand kom det fram att de tappat en kam i golvet, vilket bullrat så att det kallats oväsen.
Selma Lagerlöfbodde i södra gavelrummet, mot villa Solbacken ...
Det fanns tre småflickor i huset. Gurli, den äldsta umgicks
en del med de två berömda damerna. Och hon gjorde sina
iakttagelser. Vid något tillfälle var hon närvarande då de
klädde om sig och flickan fick till sin oförställda förvåning
se att Sophie Elkan hade svarta byxor.
Det nämndes Hotel Elfverson. Källarmästarn där, Johan
E, var en driven pr-man och lyckades komma till tals med
Selma L och föreslog henne, naturligtvis, att hon skulle skriva en bok om Kullens skönhet och storhet. Selma lovade lägga iden på minnet, men det blev inte mer än att huvudpersonen i en av hennes böcker, Bannlyst, belades med namnet
Sven Elfverson. (Fast det var i ett tvivelaktigt sammanhang
- han bannlystes för misstanken att ha ätit människokött.)
Boendet å villa Godthem år 1906 var inte Selma Lagerlöfs första besök i Mölle. Hon hade gjort åtminstone ett besök där,
vilket varit dramatiskt nog. Någon gång på 1890-talet, när hon
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ännu var lärarinna i Landskrona, gjorde hon med en dansk passagerarbåt en sjöresa till Mölle. Båten gick emellertid på grund
just utanför Mölle hamn. Det blev något av panik ombord, men
Selma L var en av de första som klev över i den lilla rankiga livbåten. Räddningsturen gick inte ända in till stranden; det sista
stycket fick S L vada i land. "Hon gick lugn faran i möte, där
andra lätt råkade i panik", står det å sidan 137 i Mitt Skåne av
Nils Ludvig (1950).
Elin Wägner berättar i sin bok om Selma Lagerlöf (1943) ytterligare några detaljer om vistelsen i Mölle. Selma Lagerlöf arbetade hårt med Nils Holgersson. Men hon gav sig tid att sällskapa med fiskargummorna på Kullen och lockade historier ur
dem. Hon fick också uppleva sensationen att åka en och en halv
mil i bil. Sophie Elkan läste kritiskt manuskriptet och gjorde en
del anmärkningar, vilka gjorde S L osäker, slog ner hennes mod
och dämpade hennes arbetslust.
Första delen av Nils Holgersson kom ut den 24 nav 1906.

Elin Wägner
Elin Wägner själv synes ha besökt Mölle att döma av hennes roman Genomskådad, utgiven år 1937. Huvudpersonen, Agnes,
har fått möjlighet att med ett sällskap bevista ett nordiskt studentmöte där, i början av 1900-talet. På sidan 91 kommer Mölle
in i bilden:
Man hade sagt mig att vi skulle till en badort, som hette Mölle och hade dåligt rykte. Men jag kom till en lysande och
värdslig plats med slottslika, vita hotell, där eleganta gäster
rörde sig utan att vara tyngda av sjukdom och förpliktade till
avrivning. Simdräkter och badkappor i bjärta färger utbjöds
i en kiosk - det var alltså sant att här levdes ett oblygt badortsliv att betrakta om också ej deltaga i.
Jag hade i tysthet önskat ett eget rum, gärna en liten
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skrubb, men Sofi och jag inkvarterades i ett stort rum i det
största hotellet med två sängar bredvid varann och dörrar ut
till en balkong ... "
Vinden från havet är en ny upplevelse för de två flickorna. När
det smäller i dörrarna och huset skakar av blåsten, säger Sofi
"usch" och sätter ännu en lång nål i sin stora hatt. Agnes knyter
ett huckle tillhörande hennes Vingåker-dräkt om sitt hår och
går ut ensam för att pröva sina krafter mot vinden, som kom i
mäktiga tag från havet.
Det sker en del förvecklingar och händelser. En dansk student kommer in i handlingen: D. kom förbi, viskade att någon
väntade på henne i skuggan bakom trappan.
Med klappande hjärta följde jag D. ut i det ljumma havsdoftande mörkret. Då jag snavade över en trädrot tog han min
arm och behöll den. När grönskan tunnades av och månglittret sken igenom från havet satte vi oss ner, han lite bakom mig så att jag förnam en het och ivrig andedräkt mot min
kind.
Arild har också haft äran av att ta emot och ge Elin vistelse.
Därunder händer det betydelsefulla saker för hennes personliga liv. I Isakssons och Unders biografi över henne citeras ett
brev:

Du falska och stygga piga. Jag letade förgäves i botten på
min koffert efter min bästa hatt. Skyll inte på mig om jag
inte blir gift i Arild.
Elin Wägner, redaktionssekreterare på Idun, hade erbjudit
John Landqvist att skriva en artikel om Fröding inför dennes
50-årsdag. Landqvist var 28 år och hade ett par filosofiska arbeten bakom sig. Under samtalets gång råkade han säga, att
han ämnade sig till Arild för att där träffa sin vän Anders Österling. Och då blev det så att hon också beslöt sig för att resa till
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Arild, det idylliska fiskeläget vid Skelderviken, där konstnärer
och författare brukat fira sommar ända sen sekelskiftet. Författarna till biografin frågar sig om det var plötslig ingivelse, vild
beslutsamhet eller vad? Tydligen var det inte en ren tillfällighet.
Elin och John träffas i Arild, är tillsammans tio dagar - under
vilka hennes redaktionsarbete ständigt hänger över henne och har en starkt inspirerad tid här.
Tillsammans med Anders Österling, strövar de omkring i
Arilds omgivningar. I hemlighet förlovar de sig, utan Österlings
vetskap, då han senare får veta det blir han besviken över "sveket". Det händer i augusti 1910. Och som en följd av deras inspirerade tid i Arild går de i brudstol den 6 nov 1910. Men äktenskapet går i kras i februari 1922, anledningen uppges vara barnlöshet.

Anders Österling
I 80-årsåldern sitter Anders Österling i sin villa ute vid Blockhusudden i Stockholm och tänker tillbaka på sitt liv. Han skriver ner sina erinringar i Minnets vägar. En bok som bör finnas
på varje Arild-väns bokhylla. Arild förekommer vid flera tillfällen i hans minnesbok. Det stillsamma fiskeläget där vid
stranden av Skelderviken tillhör rent av hans smultronställen.
Han uppskattar naturen, han har flera personliga upplevelser.
Redan i skolåldern bodde han i Arild, det verkar som om hans
föräldrar upptäckt den idylliska platsen. År 1905 återvänder
Anders Österling från en innehållsrik Italien-resa. Vi citerar ur
hans bok Minnets vägar:
Mina föräldrar befann sig på sommarnöje i Arildsläge, där
jag också slog mig ner i ett litet hus med mullbärsträd i sin
täppa. I denna vänliga vrå vid Skelderviken skulle jag finna
en kär tillflykt under en hel rad av somrar. Hela det grönklädda berget doftade som ett friskt, vindsvalt Arkadien,
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här var en natur med vilken jag kunde umgås enkelt och förtroligt.
Han tycker att Italien verkar som en dammig teater med målade
dekorationer. Han fortsätter att sjunga Arilds lov.
Vid seklets början var Arild verkligen ännu ett fiskeläge, och
överhuvud en av de få orter i Skåne, där idyllen tycktes ha
fått förlängt uppehållstillstånd. För sista gången har jag
hört postiljonen blåsa i sitt horn vid ankomsten från Nyhamnsläge. Före 1910 kunde man blott komma dit i hästskjutsar med röd plysch från Höganäs. Ingenting kunde vara mera inbjudande än Rotel Arilds trädgård i jersmintiden;
att sitta där med en bok i handen var att drömma sig bort i
sorglöst välbefinnande. När jag kommer tillbaks till Arild,
slår den lyckliga feriestämningen ännu emot mig som en värmevåg. Stockrosorna blommar vid knutarna, hängalmar
och mullbärsträd frodas i samma ro.
Så berättar han en personlig episod:
Det hände mig en gång, då jag dröjt mig kvar i Arild på höstkanten, att jag firade avskedskvällen vid ett glas vin i sällskap med en tysk målarinna. Vi var hotellets sista gäster. Efter världskriget (1914-1918) kom jag tillbaka och gick en dag
på skogsvägen till Mölle, då jag mötte den tyska damen, nu
åtföljd av sin man. De hade kommit till Mölle med sin yacht
för en enda dag, och hon hade fått lust att återse trakten.
Överraskad kände hon igen mig och utropade:
- Aber sind Sie denn immer hier?
Det var onekligen en älskvärd föreställning att jag skulle
ha tillbragt alla de händelsetunga, mellanliggande åren med
att promenera fram och tillbaka på de gamla stigarna kring
Kullaberg ...
Han återger så sina känslor vid ett uppbrott från Arild:
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Jag sitter i trädgården. Över mig brusar kastanjeträden, och
emellanåt faller en projektil ner på bordet. Havet syns blekt
och otydligt, fyrarna blinkar. Och där står de utblommade,
väldiga jasminbuskagen, under vilkas snöfall jag har drömt
bort så många sommardagar. Jag tycker mig höra ekon av
sommarsamtal i bersåerna, röster och obetydliga vändningar, som likväl bränt sig fast, strödda repliker från ett skådespel, vars ridå gått ner.
Sommaren 1910 träffar han författarkolleger, Per Hallström,
den danske kritikern Harald Nielsen och Fredrik Böök. Man
roar sig pojkaktigt: Nielsen brukade sova middag och de tre
andra beslöt väcka honom på ett originellt sätt: de lärde sig tre
djurläten, hundens, kattens och tuppens, efter grundlig övning
samlade de sig utanför det fönster där N. förmodades ta sin
tupplur. En öronbedövande konsert släpptes loss, rullgardinen
drogs upp, en äldre herre av kamrertyp stirrade ut på de galande
ungdomarna, som utan förklaring till sitt beteende kvickt drog
sig tillbaka. Kamrerens återstående semester torde ha grumlats
av grubbel över det gåtfullla uppträdet, skriver Anders Österling.
Han avslutar sin dikt bok Blomstrande träd framåt hösten. Han
känner en befriande glädje då han postat manuset, i ren yra fotvandrar han till Ängelholm längs Skeldervikens stränder, andra
dagar går han mol allena över de ljungbevuxna branterna till
Kullens fyr.
Han befinner sig i Arild de laddade julidagarna 1914, då
skottet i Sarajevo fick Europa att skälva till. Han var tillsammans med sin ungdomsvän Christian Giinther, de stod i Rotel
Arilds trädgård och dryftade situationen.
Giinther sa bestämt:
- Jag tror det blir världskrig.
- Världskrig? Omöjligt, svarade Anders Österling.
Giinther fick rätt, "händelserna följde snabbt", skriver A Ö,
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"den lilla badorten övergavs av de flesta gästerna, och själv
återvände jag till Lund, djupt deprimerad."
Episoden står att finna i Turistföreningens årsskrift av år
1953. Den ingår i hans 20-sidors skildring I Kullabygden och i
vilken ingår 14 bilder. Bl a bilder av Gunnar Wallentin och A W
Lindström.

Ola Hansson
I 35 års tid levde Ola Hansson i landsflykt, tidvis i svår misär,
tidvis ansatt av sinnessjukdom. Som förföljd av onda makter
irrade han omkring i Europa. Mölle kom emellertid att bli ett av
hans rastställen.
I maj år 1921 närmst från Espergärde i Danmark anlände han
till Mölle, där han med hustrun, Laura Mohr, och sonen Ola
hyrde på villa Wellbo. Född år 1860 var han vid det här laget 61
år gammal.
Och här kommer boken Psyke till. "Psyke" är en serie betraktelser och meditationer. Den intar en rangplats i Ola Hanssons
diktning (Stellan Ahlström). Psyke är daterad Mölle 1921-22.
Samtidigt med Psyke arbetade Ola Hansson på boken Hemma. Den inleds med en något raljant strof, Hemkomst till
Sverige:
Jag önskar supen till maten
Den älskvärda minen blir dryg,
Och stram som lagen och staten:
Var har ni ert prästbetyg?
Mölle maj 1921

Har han månntro fått stoffet till dikten på något hotell i Mölle?
Utom "Hemkomsten" är elva dikter daterade Mölle tiden jul
1921 - februari 1922. De är: På Kullen Trevnad, Kvarleva, De
magra nöten, Morgonläxan, Hymn, Hemma och borta, Poli144

tisk marknadsdag, Pater peccavi (Fader jag har syndat), Tänkespråk, Återblick, vartill kommer prosaskissen På gille i Valhall. Direkt inspirerade av hans nya vistelseort är ett par, På
Kullen och Kvarlevan.
På Kullen
Mellan brungrå och puckliga stammar
i glesa skogen av tallar
över ljusgrön bokekratt
i djupet blånar och svallar
med långa och vita kammar
det vida Kattegatt,·en majdag som spelar sommar.
Och torptäppans äppleträd blommar.
Mölle maj 1921
Kvarlevan
Blåskimrande Sund
genom lövverket en nyutsprungen bok du är icke fägringen av en själ,
icke ens fägringen av en kropp,
utan fägringen blott av ett hölje, över en kropp i förruttnelse,
vars levande anda är utgången
för längesedan ...
Men som jag nu vilar på brinken
över Kattegatt och Sundet
inför det blåskimrande havet,
sinnebilden av viddernas frihet,
i dess ram av ljus bokegrönska,
sinnebilden av livets eviga pånyttfödelse,
då häver sig också min barm
Mölle, maj 1921
145

Ola Hansson bor i Mölle från maj 1921 till februari 1922, då han
ganska ofrivilligt bryter upp för att åter bege sig ut i Europa.
Han anses ha upplevt svåra missräkningar under sin vistelse i
sitt hemland. Förlaget som höll på att ge ut hans Samlade skrifter slarvade och vad som ännu bittrare var, att man refuserade
andra delen av Rustgården, vars första del hade kommit ut år
1910. Det tog honom hårt och kanske gav en känsla av att vara
förföljd.
Över Tyskland, Dalmatien, Bosnien och Grekland hamnar
han omsider i Buyukdere, en förstad till Konstantinopel, belägen vid Bosporen. Och här dör han den 26 september 1925.
Böckerna han skrivit i Mölle kom ut först samma år han dog,
det är ovisst om han fick se dem i tryck.
Anders Wellberg, son i hust å villa Wellbo, erinrar sig hösten
1984 några detaljer från Ola Hanssons vistelse där:
- Ola Hansson, hans fru och son bodde hos oss hela året.
De hyrde hela huset, mina föräldrar bodde under tiden i längan.
Sonen, omkring 30 år gammal, skötte matlagningen. De levde
stillsamt, men fick åtskilliga besök. Ola Hansson rökte pipa. På
den lilla gräsplanen innanför häcken gick han fram och tillbaka. Så gick han in och arbetade, skrev. Gräsplätten höll på att
bli uppsliten.
Han lämnade kvar en del papper och böcker. Det är möjligt
att de finns kvar i nån kartong nånstans. Jag fick ett fickur,
platt, av stål av honom. Det gick alldeles utmärkt ända tills jag
var ute och seglade en dag, kantrade, kom i vattnet - det tålde
inte klockan. Jag fick slänga den ...
Själv minns skrivaren av detta den mystiske mannen som
bodde på villa Wellbo. Anders Wellberg hade vid några tillfällen
med sig avtryck av dikter - med konstigt innehåll - som vi
försökte läsa och tolka. Och på hemvägen från skolan kunde
jag ta vägen förbi Wellbo. Jo, där bakom gardinen vid skrivbordet skymtade ett blekt - jag tyckte skyggt - ansikte.
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Vilhelm Ekelund
Skalden Vilhelm Ekelund bodde sommaren 1906 på Kullen.
Han kom dit i juli, hyrde en stuga upp på berget. Han kommer
från Berlin, där han genomlevt ett nödår. Han är uppriven, men
naturen omkring honom uppskattar han, bergets vilda och dramatiska utformning är som en lisa för hans oroliga själ. Han
kallar Kullaberg för Arkadien, naturen är så ståtlig att man får
söka länge i Europa för att hitta maken till den.
Under vistelsen på Kullen färdigställer han sin sjunde diktsamling Dithyramber i aftonglans. Han sänder iväg manuskriptet till sin nye förläggare H Koppel, Ljus förlag. Den 22
augusti får han besked från förläggaren om utgivandet: fyra
dikter skulle uteslutas, upplagan skulle bli 500 ex och honoraret
200 kronor. Dithyramberna kom ut i mitten av november 1906.
Uppgifterna är hämtade från Algot Werin: Vilhelm Ekelund,
Gleerups 1960.
Flera av dikterna är inspirerade av Kullaberget. Som denna:
Kullaberget

Jag går de vackra vägar
där sorglös sommartid
jag vandrade som gosse;
jag åter de stigar går
inunder bergens sida
där fordom jag klättrat
med blomstergirigt mod,
där den mjuka kaprifolen ångar
och härlig snövit skiner
convolvolus bland humle
osv

147

På sidan 99 finns dikten
Från Kullen

Nu sent omsider - re'n juli är till ända nu slår den väldiga sumpkaprifolen ut.
Bedövande ångar
den frodiga klyftan.
Där simmar den i prakt
lik näckros trolsk
och mäktigt utbredd
på sumpens vass och törne
vid mörka Håkullens fot.
osv
I stugan där han bor hittar han en gammal bibel. Han börjar läsa den. Främst läster han Gamla testamentet och Psaltaren.
Här finner han tröst och inspiration. Han brukar också söka sig
till en bestämd klippa borta vid Ablehamn och stå där och skåda ut över Kattegatt och Skelderviken, och drömma:

0 svala ljus, som tyst går fram
o tystadroppa, droppa mildt
i själens sår.
0 morgonrodnad, lär du mig
en ny visaväck i mig en ny ande.
Osv
Ur Morgonrodnaden
Han ägnar sig också åt blomsterstudier och här vid Ablehamn,
inte långt ifrån där han bor, hittar han en av barndomens blommor, månviolen, Lunaria rediviva. Och det blir dikt om de besjälade blommorna:
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Där dallrar törnros, konvo/vel glad
och kaprifol i flamma,
de spela i vinden, de vaja mot hvarann,
de le och sjunga
och alla blommor äro glada mot hvarandra
och alla blommor är vackra mot hvarandra.
Intrycken från Kulla-sommaren år 1906 följer Vilhelm Ekelund
livet igenom. Han återkommer till dem i sin självbiografiska
studie Hemkomst och flykt, 1972. Havet och sikten över det
gjorde ett outplånligt intryck på honom. Dessa rader hämtade
från Dithyramberna talar härför:

Och det härliga hafvet vättar
in med brus och dön,
det mullrar som en åska
i den rullande malen,
och det stänker ända upp till mig,
där jag sitter och ser mot gränslöst blått och friskt
långt upp till Hallands bleka kust.
Likt skeppet, det strålande,
å vikens midt
i den blånande sommarens skymning
dessminneett gnistrande smycke
på tidens haj!
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Gabriel Jönsson
Gabriel Jönsson lade sig till med en rolig sedvänja: att resa till
Kullaberg på våren för att se bokskogarnas lövsprickning. Han
ville vara på plats, vanligen den 10-11 maj, då undret skedde.
Eller som han uttrycker det: "Han ville hålla denna årliga andakt." Han började med denna sed våren 1940. Efter något års
krigsuppehåll fortsatte han 1944 och höll på så länge han
orkade.
I årsskriften Helsingborgspojkarnas gille av år 1974 har han
berättat om sitt första lövsprickningsäventyr på Kullaberg.
Mölle tar emot sina pingstgäster så ny krattat och renspopat,
så finputsat och vitstruket som om där varit storstök och
man nyss hade hängt upp gardinerna igen. Själv fick jag, när
jag skar äggulan till laxen, plötsligt en tanke på solen som
höll på att gå ner, och jag rusade ut på altanen och hann nätt
och jämnt. Det sista av solskivan brände just ett stort hack
i Kullabergs rygg. När jag sent på kvällen låg sömnig av luftens jod, då fantiserade jag en stund över Kullaberg och somnade in, medan strömsuget slipade hällarna ute vid Diamantklipporna, Åkersberget, Kullanäs.
På pingstmorgonen såg Mölle ovanligt vithyllt ut, där
husen låg på sina klipphyllor, som duvslag, bikupor, kommandobryggor. Under namnbrädan Olympe Kuyper på
hamnhytten stampar en flock söndagsklädda fiskare.
Själva berget ser ännu naket ut; ännu finns inga boklövsljusa fläckar på bergssidan, ännu bildar bokarnas grönska
inget luftigt boktält borta vid branterna över Ransvik och
hur långt det har kommit med skogen vid Josefinelyst får jag
inte veta just nu. Jag får nöja mig med att ströva på bergsplatån ovanför Mölle, från Hotell Elfverson upp emot Mölle
mosse, och det kan man gott vara nöjd med, ty här står redan
insprängda bland andra trädarter, unga bokar och räcker de
där små strutarna åt varandra. Jag har också sett enstaka
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träddungar stå helt utslagna - lysande och frysande, som
flickor som en söndag kommit ut för tidigt med för lite på
sig. Kvar står att den som inte blir rörd av att se en bokskog
springa ut är en blindgångare och trubbnos.
Gabriel Jönsson menar sig ha upplevt boklövsprickningen
bland vitsippor och boklöv, så att det nästan blivit för mycket av
det goda. Han har upplevt hur en mild pingstsol förlöst otaliga
bokeknoppar, så de bruna fjällen yrt omkring. Till de viktiga
tingen i världen hör att lövsprickningen sker, anser han. En tid
hade han sällskap med biskop Manfred Björkquist, som bodde
på samma hotell, när han upplevde detta vårens under, och det
skämtades då om hur han och Gabriel Jönsson skötte lövsprickningen på Kullaberg.
Gabriel Jönsson brukar äta av de späda syrliga löven för att
hålla sig frisk under resten av året. Det är en sak som han tror
på, därför har han också fått leva som länge som han gjort.
Han har också valt ut särskilda träd på Kullaberg vilka slår ut
först. Ett av dem visar sig som en ljusplätt just ovanför Solvikens badplats. Ett annat skimrar storbladigt på stigen mot
Djupadal, ett tredje lyser från det stengärde som sträcker sig
mot norr, mitt för vägen ned till Ransvik.
Gabriel Jönsson har också skaldat Kulla-bokarna till ära:
Än en vår och bokens fina
löv slår åter ut.
Du får se det innan dina
dar tar slut.
Bort har dina vårar farit
Åren stupa ner.
Men nu har du åter varit
där ett under sker.
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Efter varje lövsprickningsäventyr frågar han sig:
- Skall jag få se undret igen; återupprepningen, nyfödelsen,
som man aldrig tröttnar på.

Carl von Linne
Samma bokskog som inspirerade Gabriel Jönsson till högstämda ordalag och dikter hade redan för 200 år sedan väckt Carl
von Linnes intresse. Han besökte Kullen den 14 juli 1749 och
tydligen var bokskogen redan då mäktig. Så här uttrycker han
sig:
Kullagård, är ett enstaka rusthåll omgivet av de skalliga,
fjällika Kullabergen, inom vilka en vacker och ren bokskog
på alla sidor instängde åker och äng med gården, som låg öppen på norra sidan åt havet och täcktes allenast av bokskogen. Således var här en av de artigaste situationer, som upptänkas kunde och folkets beskedlighet svarade emot denna
behageliga ort.
Det verkar som om det redan då bedrevs någon form av gästgiveri på Kullagården. Vid samma tillfälle pekar Linne ut en del
av de örter som växer i Kullen och vi får också veta vilka fiskar
som fångas i havet och i vilka fiskredskap det sker.

Sten Selander
Sten Selander var ursprungligen botaniker vid Uppsala universitet. Blev så litteraturkritiker vid olika tidningar, gav ut en rad
dikt böcker och naturvetenskapliga prosaböcker. Han invaldes i
Svenska akademien 19.53. En artikel i Svenska Dagbladet den 31
juli 1913 talar för hans intresse för Kullaberg, dess ovanliga
växtlighet. Det är en alarmerande artikel, rubrikerna är heta:
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Ett högviktigt naturminnesmärke.
Bökebols vång på Kullen - ett enastående minne från
bronsålderns flora.
Den gamla frågan om Kullens förvandling till nationalpark, har blivit aktuell genom att ägaren vill sälja. Många
som varit lyckliga nog att få njuta av Kullens skönhet, har tagit till orda. Det är en av Sveriges naturhistoriskt märkligaste platser som nu hotas. Dess flora söker sin like i Sverige, ja
i hela Nordeuropa. Fyra växtarter, Lathyrus sphaericus, Festuca heterophylle, Rubus kullensis, Primula acaulis ha här
sin enda svenska ståndort. Rubus kullensis finns i hela världen blott på denna enda lokal, Lathyrus och Festuca äro ej
kända från någon annan plats i Skandinavien.
Härtill kommer ett stort antal arter, som utom Kullen
blott äro kända från ytterst få, kanske endast en eller två
svenska växtarter. Så gott som alla Kullens märkliga växter
förekommer nämligen inom eller i det omedelbara grannskapet av en jämförelsevis liten skog, den så kallade Bökebols vång, vilket torde vara fullständigt enastående i det
nordliga Europa. Den påminner om Medelhavsländernas eller Halkans skogar. Det viktigaste trädet är vintereken. Som
lianer i träden och mellan markens stenblock klättra murgröna och vildkaprifol i sällspord ymnighet. Här och där
mellan träden växa snår av hassel och hagtorn. Örtvegetationen är så rik att man här återfinner bortåt hälften av de växter som angivits för sydfranska skogar.
Sten Selander tänker sig att detta växtsamhälle har uppstått innan bronsåldern och levat kvar sen dess genom olika klimat.
Han fortsätter:
Det är denna skog, som jämte de ytterst egenartade örtbackarna och snåren ovanför Ransvik ur naturvetenskaplig synpunkt sett kräver skydd. Det skulle inte skada Mölles ekonomiska intressen. Det vore djupt att beklaga om man ej skulle
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visa sin vördnad mot fosterlandets natur och samtidigt tjäna
den framtida forskningen genom att skona denna ädling
bland skogar med dess anor ända från bronsåldern
slutar Sten Selander sin alarmerande artikel i Svenska Dagbladet en sommardag år 1913, vid den tid då Mölle stod i sitt flor.

Bengt Lidforss
Bengt Lidforss är mest känd för sina rabulistiska skriverier i Arbetet. Men han är egentligen botaniker. Han blev i Lund docent
i detta ämne år 1897, sedan professor i Uppsla, så återigen Lund
år 1911. Hela sitt liv ägnar han ett ömt intresse åt växtligheten
på Kullaberg. Paul Rosenius säger i sin bok Mitt Lund att Bengt
Lidforss föll på knä och tackade Gud när han hittade en ny växt
eller rubus-art på Kullen. Hans syster Gärda berättar i sin minnesbok om brodern, att när de på sommaren bodde i Skelderviken brukade han fotvandra ända bort till Kullaberg för att leta
efter ovanliga växter. Han fick med ett par smörgåsar som
dagsproviant.
Bengt Lidforss tar också till orda, ganska häftigt, för att inte
säga skarpt, när det år 1913 blir tal om att sälja Kullaberg till
den högstbjudande. I tidningen Arbetet är den 27 augusti 1913
på ledarplats infört en lång tre-spaltig artikel "Skydd åt Kullaberg" undertecknad B L.
- Kullaberg har kommit in i ett kritiskt skede, säger han
alarmerande, genom att ägaren vill sälja till den högstbjudande. Där finns fyra tänkta köpare, Brunnby kommun, ett Elfversonskt konsortium, ett danskt och ett tyskt bolag. Alla har det
gemensamt att vilja exploatera Kullaberg till det yttersta. Han
instämmer i Paul Rosenius förslag framför i Dagens Nyheter
strax förut, att staten skulle köpa Kullaberg och förvandla det
till nationalpark.
I fortsättningen går Bengt Lidforss hårt åt bebyggelsen och
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turisterna, åt alla som vill tjäna pengar på Kullaberg på bekostnad av naturen. Tyskarna, fotograf Lundh och andra får sina
slängar. "Så mycket tyskt pack har jag aldrig förr sett på en
gång", säger en tysk vän till B L, när denne visar honom några
badbilder från Ransvik. B L får själv bevittna hur ett större
tyskt sällskap på Kullagården när de festat och bl a druckit
champagne för 30 kronor vid uppgörelsen vill lämna flickan
fem öre i dricks. Hon menar beklagande att svenskarna uteblir,
/nivån sänks.
Bengt Lidforss träffar också en rikstysk företagare som fallit
i begrundan för alla klippor och stenar vid Mölle och som utbrister:
- Tänk om man haft all denna sten i Berlin, vilket kapital!
Bebyggelsen i Mölle får underbetyg. Från smakfulla korsvirkeshus har det blivit smaklösa människoboningar.
Tillströmningen av turister till Kullaberg är våldsamt stigande, turisterna i samband med affärsintresset ödelägger naturen.
Redan nu garneras vägarna av vykortskiosker, droskrader,
lemonadkiosker, det är tal om att anlägga en skjutbana vid Italienska vägen.
- Det är emellertid inte blott därför att Kullaberg är en av
vårt lands naturskönaste trakter, som den borde skyddas. Här
finns geologiska egendomligheter som inte bör röras. Detsamma gäller om Kullabergs växtlighet.
Han påtalar de sällsynta växterna som Lathyrus Spaericus
och kommer så in på sitt älsklingsområde: Kullabergs björnbärsflora, som vid Mölle saknar motstycke på Skandinaviska
halvön. Han har ägnat ett stort personligt intresse åt den. Under tiden 1888-93 har han konstaterat nybildning av fyra olika
björnbärstyper. Kullabergs sydsida, där nattfrosten kommer senare och är mildare än i övriga delar av Skåne, är en naturlig
försöksträdgård, där nya växtformer uppstår inför våra ögon.
Rubus Kullensis, som bara är känd från Kullen är hotad.
Han avslutar med Paul Rosenius vackra ord:
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Den leende, rika skånska slättbygden vid vågors och bränningars sånger går till ett smekande, soligt famntag med det
ursvenska, gamla härjade berget.

KG Ossian-Nilsson
K G Ossian-Nilsson är främst känd som kampdiktare, han
skrev sånger som sjöngs eller deklamerades på arbetarmöten.
M;en så slog han om, lät sin penna gissla vänsterpolitiker, boken
Barbarskogen är elak mot redaktörerna på en arbetartidning,
tydligen Arbetet i Malmö, där Bengt Lidforss var en förgrundsfigur.
I Stockholms Dagblad för den 28 juni 1908, alltså då Mölle
stod i sitt flor, har han en helsidesartikel illustrerad med sex bilder. Artikeln är sympatiskt hållen. Det rör sig om ett dagsbesök
i Mölle-Kullen.
Han inleder med att ge en antydan om livet och rösslet vid
Höganäs station när man ska fortsätta färden i skjutsar eller bilar, som synes ha dykt upp vid denna tid.
Jag vet ingen vackrare svensk västkustbild än det lilla Mölle
med Sundet för sina fötter och den mörkblåa Kullen som sitt
ryggstöd. Mölle förtrollar genom kontrasten mellan detta
smeksamma eller oroliga vattens skiftande rikedom och
denna gråa gördlande bergknalle, orörlig, majestätisk genom sin ensamhet. Graciösa villor, vilka likt sommarklädda
flickor exponerar sina ljusa toaletter i det mörka, hotande
klippdunklet. Och mittöver blånar svagt den danska sandremsan.
Naturligtvis måste man också se Arild.
- Det är mycket grannare, upplyser skjutskarlen.
Arild representerar solsidan, den leende sidan av den sällsamma halvön. Även i Arild klättrar sommarhusen lekfullt
och successivt närmare till vattenbrynet. Här nedanför svä156

var Skelderviken som flytande luft och viskar i strandsanden
de inställsammaste viskningar en nordisk havsvik kan tillåta
sig.
Men Arild är idyllen, orten för dampubliken och modern
lyrici, medan Mölle vädjar till mer dramatiska temperament.
Ossian-Nilsson sjunger bokskogens lov. Arme stockholmare,
som aldrig sett en bokskog, utropar han. Stig in i dess svala ro!
Han kliver upp på Håkull och gör ett försök att skildra utsikten därifrån.
På kvällen återvänder han med åkarskjuts till Höganäs, under körturen kastar han ständigt återblickar på den bakom
sjunkande åsen, slättriket Skånes hyggliga och oskyldiga små
alper.

Viveka Starfelt
Viveka Starfelt har en lång rad skönlitterära böcker bakom sig,
bl a Under damoklessvärdet, som kom ut 1969. I denna, från sidan 149, finns ett avsnitt om Mölle-Kullen. Det är en levande,
temperamentsfull skildring.
Tora heter berättaren och en morron väcks hon ganska högljutt av sin pojkvän Per, och får veta att de i bil ska åka till
Mölle-Kullen:
Glädjen däröver drev upp blodet i kinderna på mig. Jag rodnade ända ut i örsnibbarna. Både Kullen och Väderön! Kullen hade jag inte ens vågat tänka på. För pappa och mig hade
den varit ett omständigt företag. Men nu skulle jag alltså få
återse båda mina älsklingsplatser. Kullen var ett äventyrslandskap med grottor, klyftor, raukar och vilda stup. För oss
var bara dessa svårtillgängliga stränder Kullen. Turisternas
och pappas banala och smått skandalomsusade bad-Mölle
existerade inte för oss ...
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Smala slingrande vägar där man hade traskat på ömma
fötter. Mamma, nej, jag tror att hon helt enkelt tyckte illa om
Mölle, det Mölle som roade pappa. Han brukade mest ligga
och bada ute vid Ransvik eller sitta och grogga med goda
vänner i någon jasminberså.
Vi hade kört förbi Brunnby nu och närmade oss den där
vackra bokskogen som pappa tyckte så mycket om. Minnena
strömmade över mig. Kullen låg framför oss, dramatiskt. Vi
parkerade mitt emot Hotell Kullaberg och promenerade sakta ut på piren. Båtarna låt tätt, längst ut låg en snipa med
hakkors flagg.
Så kör de till Djupadal, går sig trötta och hungriga. Turisthotellet ger dem en mycket god lunch. De kör åter upp på berget,
stannar till vid Italienska vägen och kommer till bokskogen vid
Josefinelyst.
- Så här ska en skog se ut, säger Per.
De stannar några dar i Mölle, bor på hotell där. Handlingen
tidsbestäms genom att de i den lokala tidningen läser att det
spanska inbördeskriget brutit ut och sedan lyssnar på radionyheterna om Spanien.

Gunnar Lundh
Gunnar Lundh, född i Höganäs 1898, död i Stockholm 1960 är
främst känd som fotograf. Han var son till fotopionjären P P
Lundh och fick gå i lära hos honom. I sin ungdom hade han en
stark lyrisk period, som utlöste sig i tre lyriska böcker: Sagor
från Kullaberg (1922), Sagan om Arild (1922) och den rena diktboken Bland nattens skuggor (1919).
Härtill kommer den mera sakliga, rikt illustrerade Vägvisare
till 18 turer i Mölle-Arild, vilken är så gediget utarbetad att man
får en nästan obetvinglig längtan till Kullen. Ett par utdrag:
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Stigen, som först gått genom furuskog, flankeras sedan av
enbärsbuskar och går därefter över det nakna, med ljung
och blåbär bevuxna berget, till toppen av Norra Ljungås.
Häruppe har man ett härligt och storslaget panorama över
hela Kullen. I öster ser man Skelderviken och Engelholm,
som ligger djupt inne i bukten, Torekov vid spetsen av udden, samt längre ut den lilla klippiga, skogsbevuxna Hallands Väderö.
Kullaberg, med sin mäktiga fyr, ligger åt norr, fritt för
blicken. Som en präktig och djärv farkost sticker berget ut
till havs famnat av trenne vatten, Skelderviken, Kattegatt
och Öresund. Nedanför Norra Ljungås och Stuberget ligger
Mölle, fagert och leende.
Turen till Josefinelyst är också bestickande:
Man går in i bokskogen, finner stigen som över Skallebacken, som förr användes till marknads- och dansplats, leder
ner till stranden vid Skelderviken. Vid den fyrkantiga stenen
delar vägen sig. Till vänster för den till två mycket besökta
utsiktsplatser, 50 meter över havet brant uppstigande klippor. Nedanför dessa stolta höjder, som osökt föra tanken
tilll fädernas ättestupor, ligga klipporna, sönderkrossade,
vilda, på sina ställen idylliskt veka med ljung och dvärgek.
Opalfärgad sticker Väderön upp ur Skelderviken, och bortom Bjäre härad stiga Hallandsåsens dimblå konturer fram.
Tavlorna är storslagna och värdiga att fästas på duk av en
stor målares pensel.
I sina prosa-lyriska böcker använder Gunnar Lundh ett mera
sprakande språk, ett par prov på hans ordkonst:
I ljusa kaprifolnätter och under solblåa himlar rinner ditt
blod starkt, friskt och rött. Flickor drömma vid dina sällsamma aftonfärger, och män bada i havet, som sköljer din
söndersargade kust. Vemod och livsmod skänker du oss i
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bräddade bägare. Vän är du, när solen lyser varmt mot klippor och blommor. Stolt och vackert är havet, när det fradgar
och skummar vitt, och i vilda, än mjuka rytmer brusar mot
stranden.
(Ur prosadikten Kullaberg)
Och så ett stycke ur Kaprifoliegrottan:
Bortom ljungen som slagit sin rot i sand och jord, en gång
ditförd av skiftande vindar, ligger bergets förpost, en brant
ås, som med Palnatokisk djärvhet jagar mot vikens vatten.
En grotta smeker mina ögon med sällsamma färger, grönt
och tegelrött. En björnbärstagg river min hand. Taggiga buskar ligga som fordom kring prinsessan Törnrosas slott och
vakta. Dock innanför slå kaprifolieväxter sin båge mot klippytans fördjupningar. Jag söker deras blommor, ty luften är
fylld av deras doft.
I en skreva vid grottan finner jag tre kaprifolier. Var inte
ledsen om jag bryter dig, blomsternymf. Du skall pryda min
älskades hår och om morgonen skola daggdropparna rinna
som glittrande silver kring hennes hjässa. Din doft ska följa
oss i våra drömmar.

Agnes von Krusenstjerna
I Agnes von Krusenstjernas digra bok Fattigade/ berättas, del
IV, att Viveka är på fotvandring tillsammans med sina vänner
Adolf, Antonius och Ava. De gästar landshövdingeresidenset i
Ragatestad, där Oleana är värdinna. Här finns det möjlighet till
bad.
Adolf och Antonius badade i sjön och efter dem hade Ava
och Viveka sin badtimme i det grå badhuset. Det skulle inte
fallit dem in att bada samtidigt med de unga herrarna.
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Gemensamhets badet hade ännu icke blivit riktigt brukligt
efter den stora skandalen som väckts nere i Mölle ett par tre
år tidigare av ditresta mer än otvungna tyskar. Tunt Oleana
talade om de osedliga tyskarna med rysningar av förskräckelse, och hon skulle säkert dött om hon sett sina ungdomar
hand i hand iförda baddräkter spatsera ut i vattnet. Ava hade
också en tjock baddräkt med vida gymnastikbyxor och en
ballongliknande kjol ovanpå. Viveka ägde en liknande. De
tänkte inte på att de snarare klädde på sig för att stiga i vattnet, när de istället borde klä av sig ...

Agnes von Krusenstjerna besökte Mölle
men tordes inte låta sina romanpersoner
bada i Mölle.
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Handlingen försiggår sommaren 1914.
Agnes von Krusenstjerna får längre fram sommaren 1925 en
dramatisk kontakt med Mölle. I Olof Lagercrantz biografi över
Agnes von Krusenstjerna (1951) läser vi å sidan 219.
Hon hade haft ett missfall i juni 1924 och det vållade en svår
kris för henne. Sommaren 1925 vistades hon i Mölle och umgicks där med en krets akademiker, bland dem en läkare som
tycktes roa sig med att ge sina vänner olika droger för att
pröva verkningarna. Han ger Agnes von Krusenstjerna morfin vilket får vådliga följder, hon kommer in i ett morfinrus.
Hon hamnar på Lunds hospital svårt sjuk, ganska oredig
och företar sig där flera absurda handlingar.
Var hon bodde i Mölle har vi inte lyckats utröna; Olof Lagercrantz visste det inte heller.

Två sporadiska Mölle-hågkomster
Kanske oväntat, kanske väntat, stöter vi här och var på Mölle i
mera internationell litteratur. Här följer två exempel. Det första
är hämtat från Fritz Croners memoarbok Ett liv i vår tid som
kom ut 1966. Fritz Croner föddes i Berlin år 1896 i ett judiskt
hem. Han får gå i det förnäma Mommsen-Gymnasiet, eleverna
bibringas uppfattningen om Tysklands överlägsenhet. Han
säger:
Få av oss kände något land utanför Tysklands gränser av
egen erfarenhet. Utlandsresor var i min ungdom förbehållna
de mycket förmögna och de äventyrliga, om det inte gällde
de i detta sammanhang ovidkommande semesterresorna till
de österrikiska och schweiziska alperna eller badresorna
med föräldrar till Mölle, Marienbad eller Karlsbad, men
även sådana exkursioner hade inte många av de ganska välsituerade föräldrarna till Mommsen-Gymnasiets elever råd till.
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Det står på sidan 28 i hans minnesbok och tidpunkten för hans
funderingar ligger i åren strax före första världskriget. Vi fäster
oss vid att Mölle nämns i samman andedrag som de kända tyska
kurorterna.
Ett andra exempel har vi hämtat ur en krigsbok från 1941 års
Berlin. Eric Lindqvist är krigskorrespondent för SocialDemokraten och stationerad i Berlin. De första bombräderna
har drabbat staden och fördystrat livet. Men nu är det en vacker
majdag. Eric Lindqvist strövar omkring i Griinewald bland flanörerna, får syn på en uteservering, slår sig ner vid ett bord och
kommer i samspråk med en medelålders man av tjänstemannatyp. Då E L säger att han är svensk, lyser den andre upp och får
ett längtansfullt drag i ansiktet och börjar tala om de semesterresor han tillsammans med sin fru gjort till Mölle.
- Har man kvar de läckra smörgåsborden? undrar han.
(Ur Erik Lindqvist: I ofredens Berlin. Intryck och upplevelser
som utrikeskorrespondent. Tiden 1942.)
Får jag citera en tillfällighetsvers? Den är hämtad från Mor Cillas gästbok och den talar för sig själv. Det finns flera liknande
i denna innehållsrika besöksbok. Den är sångbar och kan med
fördel sjungas på revyer och liknande.

Vart jag mig i världen vänder
till Timbuktu eller Bender.
Arild för mitt öga står!
Blir jag präst i Honolulu
eller portvakt hos en zulu,
Arild, Arild hjärtat slår!
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Stelnar jag bland polens isar,
svettas jag bland negergrisar.
Arild ser jag för min själ.
Läggs jag mellan fyra bräder
och sen inför Petrus träder.
Arild, Arild, viskar jag!
Då i hand mig Petrus tager
giver mig en Lyckholms lager:
Var välkommen i vårt lag!
30 juni 1914
Zachrisson, Göteborg

Onkel Adam
Så fanns det en skandinavisk national-kalender som hette Norden och som utgavs på 1850-talet. Vi har tagit fram exemplaret
för år 1853; det är en upplevelse att hålla det i handen. Kalendern är tryckt hos P A Huldbergs Bokhandel i Stockholm och
vi finner att den innehåller två bidrag från Kullen. Ett besök vid
Kulla fyr av Onkel Adam, sedan Arilds kapell, Svensk Folksägen av C Ouchterlony.
Vi tittar närmare på den förra. Signaturen Onkel Adam betecknar författaren K A Wetterbergh (1804-1889), som blev student i Lund år 1822 och sedan utbildade sig till läkare. Han får
ordet:
En septemberdag år 1825 vandrade några studenter, som vid
Krapperup lämnat sina åkdon, den ödsliga vägen upp mot
Kullaberg... Klockan kunde vara ungefär sex på kvällen då vi
endast tyckte oss ha en backe kvar för att på andra sidan
kunna sefyren och skynda dit. Men de vandrande studenterna kommer till en dal som är beväxt med en skön bokskog,
som sträcker sig lummig och grön på bägge sidor om vägen.
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De kommer fram till en gård, en ung flicka ger dem vatten
att dricka ...
Där låg något trolskt över det hela och de vandrande trodde det var en förtrollad prinsessa. Där låg äntligen Fyren,
med ett vidbyggt hus som hade utseende av ett fängelse. Kullamannen, dvs Fyrvaktaren var den tiden en tämligen gammal karl och hade utseendet att vara svartkonstnär. Sedan vi
med möda klivit uppför stentrappan och kommit upp i lanterninen, som hade en stenkolshärd i mitten, insågo vi att
Kullamannen var en praktisk och förståndig karl; ty bredvid
härden hade han en liten smedverkstad och om nätterna när
fyren brann, begagnade han den brinnande stenkolsfyren
för att glödga sitt järn och smide...

Fyrvaktarn följer dem så till Djävulskammaren, en hiskelig
grotta kring vilket havet skummar. Ovanför spatserar får på en
smal klipphylla med djupet under sig. Även Silfpickarhålan besågs. Det är en grotta i berget och ligger vid havskanten. Man
påstår att där förr funnits en silveranledning, att falska myntare
där haft sin verkstad, sjörövarfribrytare och snapphanar. Nu
bor där ingen utom några fiskmåsar.
Vinden hade ökat, de mörka molnen i nordväst hade blivit
större, svartare, och hade mista! sin förgyllning, böljorna
började gå höga och ett vitt skum kring berget visade att det
var oro i havet. Havet blev allt mörkare och mörkare och nu
lyste ett rött sken i lanterninen och glänste mot den skyhöljda himlen.
- Det kommer nog en skur, sa Fyrvaktaren och bjöd in
oss i sitt hem, där hans gumma satt och spann. På bordet låg
ett gammalt pergamentsband, Arild Hvidfelds krönika.
- Den läsa vi i om kvällarna, när det blir för kusligt, sade
gubben.
Även vi bläddrade i boken, som utgjorde husets enda litterära skatt. Det blev åska, och blixtar upplyste berget, men
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ovädret drog förbi. Då togo vi avsked av Kullamannen och
hans gumma. Han följde oss ett stycke på vägen och snart
voro vi åter inne i bokskogen, passerade det förtrollade slottet och fortsatte vår vandring, så att vi klockan tolv på natten återfunno våra vagnar vid Krapperup.
Ett dramatiskt träsnitt av Kulla fyr förhöjer dramatiken i skildringen.
År 1825, den unga flickan som gav de vandrande studenterna
vatten att dricka var tydligen en av Göran Elfversons och Anna
Gunnarssons flickor, Christina född 1818.

0 P Sturzen-Becher
Oskar Patrik Sturzen-Becher (1811-1869) bodde i Helsingborg
från 1847, grundare av Öresunds-Posten, förkämpe för skandinavismen, signatur Orvar Odd, gav på 1850-talet ut en tidskrift
som han kallade Skåne, Gammalt och Nytt. Den är fylld med
fina berättelser och skildringar, om snapphanar, historiska
händelser, återger sägner, besvarar kulturhistoriska frågor, tar
oss med på promenader i olika delar av landskapet.
I nr 21 av den 9 augusti 1854 besöker han Kullen och under
rubriken "Skånska folksägner och vidskepelse" återges en stor
samling av Kullens sagor:
Få trakter i Skåne äro rikare på traditioner än Kullen och
Kullaberg.
Han återger dem som är fästa vid Kullaberget. Ett dussintal lockar han fram. Där är berättelsen om Tokes färd, om Kullamannen, en klok och vis man som kunde förutse framtiden. Det var
något särskilt också med hans gumma för när hon bryggde åt
sig blir det dimma och moln kring Håkull. En följd av deras vistelse på Kullaberget blev att sjömännen "hönsade för Kullen".
Flera trollsagor har han uppsnappat, en av dem säger att ett
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troll hjälpte fyrvaktarn hålla elden vid liv på Kulla fyr, en annan
att någon av Kullabergets bergknallar julaftonen lyftes upp på
guldstöttor, så man kunde se hur trollen festade och levde om
därinne, en annan trollsaga berättar att trollen till en bröllopsfest av en bonde uppe på Kulla fick låna en tunna öl, vilken i vederbörlig ordning återbetalades därtill fylld med det härligaste
öl, som aldrig skulle sina, bara man inte tittade ner i den. Men ...
Av grottsagorna återges den som sägs om Söttinghålet. Grottan lär vara bottenlös. Några våghalsar från Arild skulle undersöka den, en lät hissa sig ner, han försvann emellertid och när
man hivade upp repet satt det bara ett blodigt bockhorn fäst vid
det. Så finns där sägnen om Arild.
Ett par tal finns om Krapperup. Bladen att Claus, slottsherren, murat in sin syster i källaren under ett av tornen.
Så kommer sägnerna om Putta Långhaka i Ornakärr. Hon
tycks ha satt folkfantasin i rörelse. Hon var trollkunnig, hon
började sin meritlista med att vid en nattvard gömma undan
oblaten för att ge den åt sina kreatur för att de skulle må bättre
och mjölka bättre. Det fick till följd att hon spökade efter sin
död. För att få fred tog man upp hennes lik, drev en påle genom
hennes kropp och sänkte henne i en pöl. Pålen stack upp, när
man rörde vid den hördes Puttas hotfulla röst därnerifrån. I sin
krafts dagar tog hon illa vid sig när man byggde Vikens kyrka,
kastade en väldig sten mot den, vilken dock inte nådde fram
utan ligger kvar och kallas "Pjuttas sten".
Bräcke källa berättas det om. Den hade en underbar läkande
kraft. Det började med att en sjuk piga drömde att vattnet var
undergörande, drack av det - och blev frisk. Nu samlades man
midsommarkvällen där. Så berättas om Karl XII:s skansar, kulhålet i fyrdörren från kriget 1809, ryska flottans landstigningsförsök år 1788, slutligen att folktron låter Karl XII rrida uppför
Barakullen. - En raritet för samlare av Kulleniana.
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Paul Rosenius
Vill man ha en saklig, rik, kunnig, allsidig beskrivning av
Mölle-Kullen från flydd tid, så bör man ta fram Paul Rosenius.
I Svenska Turistföreningens årsskrift för år 1895 har han en
lång bra beskrivning av Kullen. Den sträcker sig från sidan 1 till
19.
Särskilt sakkunnig och öm i handen är han när det gäller
blommor. Bökebols vång är ett eldorado för växtsamlaren. Han
påtalar en ovanlig variant mellan Primula acaulis och den van<
liga gullvivan som heter Primula variabilis. På klipporna vid
Mölle finner han den sällsynta Cerastium macilentum. I dungarna vid Brunnby kyrka växer en egendomlig varietet av skogsviolen Viola silvestris. Vid Bökebols vång finns också mängder
av praktfulla nyckelblomstret Orchis mascula.
Vid Ransvik är växtligheten yppig, här prålar bland många
andra lökväxten Allium seorodoprasum med purpurröda
blommor. Vid Josefinelyst finns den sällsynta vitoxeln Sorbus
aria. Bortåt fyren vid Ablehamn finns månviolen Lunaria rediviva.
På Fäladen kan man hitta en raritet av första ordningen:
Erythrea glomerata. Längs gatorna i Mölle står den ståtliga
Mentha viridis. För att ta några stickprov.
Rubusen får ett särskilt avsnitt, ämnet är så stort att man
måste ha sällskap med en sakkunnig läromästare för att få
grepp om ämnet...
Fåglarna har också en uppmärksam vän i Paul Rosenius. Tre
arter falkar noterar han, pilgrimsfalken, tornfalken och lärkfalken. Den senare bygger bo i bokarna vid Himmelstorp. Han har
också lyssnat till korpens klunktoner.
Paul Rosenius låter den kände vägvisarn Hans Helgesson ro
sig runt berget. Förbi Ransvik, Fyren, Djupadal, Tånga hallar
och in i Arilds hamn. Hans Helgesson kan varenda stenknalle,
varje hall, grotta och mal. Namnen på dem är redan klara och
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historierna om vissa platser är levande och dramatiska. Där är
Palnatokes klippa, där Palnatoke åkte utför på sina skidor och
klarade livet. Där är Hans Pers krog, där det ur själva klippan
rinner fram en källa med utmärkt dricksvatten. De stannar vid
Visitgrottan och i enlighet med sedvänjan letar han rätt på en ledig plats där han sticker in sitt visitkort.
Silvergrottan vid Sölvpickarmalen går 29 alnar in i berget.
Men den djupaste och ståtligaste är Söffdingshålet, som ännu
för några år sedan var tillhåll för smugglare. Strax innan Arild
finns platsen där sägnens Arild drev iland och man ännu kan se
märken i klippan efter hans tag. Den lilla kyrkogården vid
Arilds kapell användes fram till 1852 som begravningsplats för
Handdrivna sjömän, de sista som jordades-här var besättningen
från det ryska skeppet Concordia.
På kvällen, sedan mörkret fallit och fyrarna tänts går han till
Kullens fyr. Tornet är 14 meter högt, intill står ett kanonhus från
vilket vid tjocka skjuts var 15:e minut. Han räknar till tolv fyrar,
i norr Thylön, västerut Hesselön och i söder Kronoborg, Lappen och Svinbådans röda blänk.
Han bestiger Håkull, vandrar på Fäladen, besöker Kullagården, där änkefru Elverson är värd, likaså besöker han änkefru
Corfitzons hemtrevliga värdshus med korsvirke och halmtak,
vildvin och mullbärsträd. Han badar också i Mölle, använder
sig av badhusen "som äro ej synnerligen rymliga, men vattnet
är härligt, friskt, klart och salt.

...vem det landet en gång sett
han längtar dit, längtar dit igen.
lägger han orden som avslutning.
Paul Rosenius var född 1865, blev student 1884, utbildade sig
till läkare och praktiserade i Malmö. Han har bl a skrivit den
kända fågelboken Måkläppen (1926).
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Car1 Lindhagen
Carl Lindhagen, borgmästare i Stockholm och mycket välkänd
riksdagspolitiker, har besökt Mölle-Kullen och berättar därom
i sina memoarer, del 111:
En oförglömlig sommarvila vid upprepade tillfällen är förknippad med namnet Balderup, en egendom invid Arild.
Där härskar min riksdagskamrat från sekelskiftet, godsägaren John Olsson, son till den på sin tid mäktige konsul Olsson, även kallad "Kungen" i Helsingborg. Vi voro kamrater
i Uppsala men sammanträffade först mera intimt under de
liberala valrörelserna. Han var den nya tidens man.
Vid min familjs sommarvistelse i Arild hyrde vi det sk
"Bostället" på hans ägor - ett litet idylliskt hus där vi förde
eget hushåll. Det befästes ett osvikligt vänskapsband med
honom och hans svensk-engelska hustru Lilly Grant
Graham.
Han berättar om parken och handelsträdgården. Makarna är
också frikostiga donatorer och inbjuda konstnärer, särskilt musikgenier men även representanter för bildkonsten, som där få
förströelse och vila i långa tider. En ung sångerska från Wien
bodde där. Hon sjöng till luta "Es war immer so".
Avsnittet om Balderup är försett med tre bilder.
Ett praktiskt resultat av John Olssons mecenatskap har vi i
Wolfi Schneiderhan. Pojken var krigsbarn från Wien och togs
om hand på Balderup. 13 år gammal debuterade han den 16
augusti 1929 med en violinkonsert på Hotell Ahlbäck i Mölle.
Han lyckades med sin konst. Så sent som år 1986 var han aktiv
inom musiken. Han räknas till eliten inom den internationella
violinspelningen.
Carl Lindhagen har också politiska minnen från MölleKullen. Vid arrendekonflikten mellan baronen från Krapperup
och Mölle-borna år 1912 tog han parti för byborna, samman170

kallade dem till ett möte för att efterhöra deras synpunkter.
Man anser bl a att arrendetiden är för kort. Det kan vara bortkastad möda att bygga på den jord man arrenderar. Man vill friköpa. I riksdagen håller Lindhagen flera anföranden i frågan.

Fredrik Böök
Fredrik Böök tillhör stamgästerna i Kullen. Han har där mottagit starka intryck - som han sedan meddelat sina läsare. År
1924 ger han ut sin kända bok "Resa i Sverige". Han inleder den
med ett lysande kapitel om Kullen:
På morgonen den 10 juni föll ett jämnt stritt regn, medan vår
Cadillac stormade den långa backe, som från Östra Kamps
kyrka leder upp till krönet av Hallandsåsen ... Vi följa Hallandsåsens södra sluttning, där man har fin utsikt över slätten, vi passera det täcka Ängelholm, och längs Skeldervikens
långgrunda strand nalkas vi Kullen - bergryggens linje,
som blånar på avstånd, är för oss lika klassiskt vacker som
en marmorgudinnas skuldror.
När vi nalkas Arild, stå dungarna ännu i ett fint pärlgrått
dis och Skelderviken, som brukar ha blåklintens färg är
svept i en silverslöja. Till slut lyser eftermiddagssolen över
fisklägets fruktträdgårdar, över hotell Arilds jättestora
blommande murgröna, över strandängarnas skog av stelor
och över Håkulls ljungfält. Så vandra vi i ett vemodigt tåg
för att säga farväl till Ladarp, det förlorade paradiset.
Ty Ladarp - eller torplägenheten nr 3 och 4 Bergahusen,
som det heter i arrendekontraktet - har jag älskat med hela
min kropp och hela min själ, som man älskar en kvinna, och
när hon äntligen blev min, endast min, har jag legat vaken
om natten, full av het lycka och salig tro. Något mer strålande och förfriskande har Gud aldrig skapat.
Den lilla kringbyggda gården, uppförd mot sjuttonhund171

ratalets slut av en sjökapten, vars älskvärda ättling i tredje
led jag påträffat i Budapest, ligger på bergets sluttning mellan bokskogen och havet. När man kommer innifrån skogen, tror man att man skulle kunna sitta i fönstren och meta,
men det är en synvilla: Det är många hundra meter ner till
strandlinjen, där svastikan, inknackad av en namnkunnig
f d religionshistoriker, anger det bästa badstället. Mellan
Ladarp och havet ligger den åker, där jag år 1920, tack vare
underbart fulländade jordbruksmetoder, skördade 1.100 kilo prima råg. När man ligger till sängs i det största och vackraste rummet, ser man på alla håll bara himmel och hav, men
man är hundra meter över havets yta. Lugna sommardagar,
då allt var blickstilla och vågorna slutat sin lek med strandmalens rullstenar, kunde man plötsligt urskilja ett sorlande
och plaskande ljud, och blicken upptäckte det ställe där
Skelderviken kokade som en gryta; det var tumlarna, som
dansade runt i yster tafatt och sprungo upp i solglittret en
kort sekund.
Det gamla väderbitna planket var täckt av blossande
Crimson-ramblerrosor, och när vi flyttade dit ut i juni, brukade guldregnsträdet stå i blom. Fram på eftersommaren
väcktes vi av slagans dunk mot det hårda släta lergolvet. Jag
fick en lätt doft av ko i kläderna - ty jag hade världens
vackraste arbetsrum på gaveln av logen - och denna härliga
parfym, mera utsökt än New-mown-hay, gjorde att jag, när
jag for i tredje klass järnvägskupeer, blev vänligt tilltalad av
ryktare och kreatursskötare. ..
I Ladarp får han besök av rådjursflockar, grävlingskaror,
rävar.
Fredrik Böök fortsätter:
På Ladarp fanns allt. När Nordvästen dånade mot strandklipporna, och blicken gick rätt ut mot Kattegatt och Nordsjön. De vilda rosorna lyste mot det blå havet, och när den
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klara hösten kom, blänkte rönnbären som lack, medan
ljungfälten brunno i violetta färgskiftningar, som växlade
för varje dag. Från platån vid Himmelstorp såg man på ena
hållet Väderön och Torekov, och på kvällen sprang fyren
utanför Halmstad fram som en gnista; åt andra hållet bredde
sig slätten, Höganäs' skorstenar reste sina plymer, Själland
log med sina vita badstränder och Kronoborgs torn och vallar avtecknade sig som en fint skuren kame.
På de otillgängliga sidorna av Kullaberget, som med sina
stup och raviner går ner mot havet, öppnar sig den vilda
ljungheden, men i den lummiga skogsgläntan vid Himmelstorp vandrar man genom den förtrollade park, där Puck driver sina upptåg i månskenet bland väldiga älvor. De jagande
falkarna från klippnästena kretsade var morgon över mina
åkerlappar, men mullbären mognade mellan lägets fiskarstugor och vindruvorna i slottsparken.
I hjärtat av denna paradisets lustgård låg Lagarp, fjärran
från badorterna, mitt emellan Arild och Mölle; det var
knappast annat än smala gångstigar som ledde dit över klippor och gärdegårdar, och när de sk mölleturisterna - "lätt
igenkännliga på sina höga alpstavar och sina stupida utseenden", så lydde den kanoniska frasen - döko upp vid vår
grind, var det oftast för att med röda och rådvilla ansikten
fråga om vägen; stackarna hade gått vilse.
När kvällen kom och skogsduvorna slutat kuttra, sovo våra små vänliga hus i bokarnas och bergens skugga, inte en
mänsklig röst hördes, endast skogens långa starka andedrag
och vågornas eviga melodier.
Jag har varit lyckligare där än på någon annan plats på
det rullande jordklotet, och jag ska längta dit så länge jag
lever
slutar Fredrik Böök sin hänförda skildring av sitt Ladarp.
Även i Fredrik Bööks fina minnesbok Rannsakan (Bonniers
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1953) är Arild med. Namnet glimtar till flera gånger. Som på sidan 46:
Tora och jag hade gift oss i maj 1907, vid årets slut var jag utnämnd till docent, naturligtvis lönlös, sommaren 1908 tillbragte vi några lyckliga veckor i Arild, som ingen av oss besökt förr.
Längre fram blir han granne med Torgny Segerstedt. Medan de
strövar omkring på klippstigarna vid Arild diskuterar de litterära problem. Deras samtal kretsar också kring Bengt Lidforss,
som tycks fånga deras intresse. Dessa promenader äger rum
1911 eller 1912 och något år senare dör Bengt Lidforss. Fredrik
Böök tecknar fint sina känslor när nyheten når honom:
Jag fick reda på det en klar höstdag i Arild. På hemväg från
posten hade jag öppnat tidningen i ett skogsbryn; jag lät den
falla och såg ut över Skelderviken, mörkblå med vita vågkammar. Djupt under mig sjöng havet mot klipporna, över
mitt huvud skriade en mås.
Under vistelsen i Arild står Fredrik Böök i kontakt med Vilhelm
Ekelund. Böök hade skrivt en hänförd uppsats om Havets
stjärna, Ekelunds sjätte diktbok utkommen 1906. Han får ett
hjärtligt tackbrev daterat Kulla, Mölle den 26 augusti 1906. Av
brevet framgår att Ekelund varit mycket produktiv under sin
vistelse på Kullen, och som bevis härpå utkommer samma år,
1906, ännu en diktsamling Dithyramber i aftonglans.
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Ebbe Tuneld
I Fredrik Bööks Arildsliv bör man också räkna in hans levnadsbeskrivning av Ebbe Tuneld (Norstedts 1960). Ebbe Tuneld var
framstående språkforskare och blev chef för Svenska akademins ordbok. Fredrik Böök påvisar att Tuneld hade starka
kontakter med Arild. På sidan 34 gör Tuneld ett uttalande:
Jag känner efter en tre veckors sejour i Arild mig tämligen
stärkt och stålsatt mot nervösa capriser och känner mig andligen stå mera på egna ben än nånsin förr.
Ordboksarbetet är mycket ansträngande, Ebbe Tuneld får fram
på 1930-talet en kollaps och nödgas år 1939 begära avsked från
sitt chefskap. På nyåret 1940 bosätter han sig i Arild i en villa,
Högåsen, som han fått ärva. Den låg högt och från dess fönster
blickade man ut över Skelderviken, Bjärebygden och Hallands
Väderö. Han hade alltid högt älskat detta landskap, och han
hade levat många lyckliga sommarveckor där tillsammans med
sina vänner. Nu stannade han där ensam, vinter och sommar.
Men han idkade fortfarande vetenskaplig forskning; det var
hans livsform. Arkivet på Krapperups borg med månghundraåriga skatter ställdes till hans förfogande. Han frågade ut minnesgoda gamlingar i orten och han studerade Kullabygdens historia. Helt anspråkslöst publicerade han dessa uppsatser i
ortspressen. Han lät göra särtryck av dem som samlades till ett
litet bibliotek.
Han sysslade mycket med de skånska kyrkorna. Framför allt
kretsade hans tankar kring Brunnby kyrka, som han älskade
och som han ofta besökte. Han vandrade omkring bland gravstenarna över otaliga sjömän; några är kenotafier, resta till minne av dem som spårlöst gått bort i höststormarna. Han fäste sig
vid de många titulaturerna - kapten, sjökapten, skeppare,
skutskeppare och många andra och undrade vad dessa nyanser
uttryckte. Han skulle ha velat skriva en riktig bok, ett veten175

skapligt verk, om kyrkan i Brunnby. Han sökte den linje, där österns och vänsterns heliga traditioner berörde varandra så nära
att de flöt samman.
Genom kyrkoherden Bertil Åstrands medverkan fick han en
gravplats där.
Han dog i sitt hem den 27 juli 1947 vid nyss fyllda sjuttio år.
Den klara sommardag då han myllades ner bland alla de otaliga
sjömansgravarna på Brunnby kyrkogård, hade många vänner
från när och fjärran infunnit sig. Bland de närvarande var en
representant från Svenska akademin, som höll ett hyllningstal
och lade ner en krans.
Strax intill tiondeladan finner vi hans gravvård.
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Järnvägsäventyret
Höganäs - Mölle
Den 9 januari 1885 invigdes järnvägen Åstorp-Höganäs. Klockan 10.05 denna dag ångade det första tåget in på Höganäs
järnvägsstation. Det blev en klar framgång; dagligen utnyttjade
hundrade höganäsare det nya transportmedlet.
I samma ögonblick Höganäs hade inlemmats i Sveriges järnvägsnät, väcktes fråga om att fortsätta banbygget in till Mölle.
ldeerna om hur detta skulle ske blommade. Frågan kom att ältas mycket livligt de närmsta årtiondena. Redan den 11 december 1891 hade koncession beviljats på bansträckan, men man
var för tidigt ute.
En lång rad förslag att förse Mölle med järnväg fördes fram.
Vi ska ta dem:
D Man tänkte sig en bana utgående från Vegeholm och att den
över Farhult, Jonstorp, Brunnby och Kockenhus skulle nå
Mölle.
D Rätt lik var tanken att utgå från Mjöhult och över Görslöv
och Brunnby nå Mölle. Denna tanke utvecklades av Lars
Jönsson i Pottmjöhult och han drev den så allvarligt att han
fick tillsatt en kommitte som skulle arbeta för saken. Det
tecknades 70.000 kronor på denna plan, men så dog han och
med honom gick dessa järnvägsplaner i graven.
D Det föreslogs också en bana som skulle utgå från Kattarp
och över Glimminge nå Mölle.
D Starka krafter var också i gång för att få till stånd en elektrisk decauville-bana från Helsingborg över Viken och sedan
till Mölle. Den hade emellertid ett krux, och detta måste man
ta hänsyn till - den fick inte gå över Sofieros ägor, det hade
ägaren där uttalat. Man nödgades göra en omväg inåt land.
D Ett förslag var att låta Höganäs-verken bygga ut sin smal177

spåriga industribana längs kusten fram till Mölle, och att
anordna passageraretrafik på den.
D En grupp ideivrare tänkte sig att Mölle-banan skulle utgå
från lngelsträde och över Brunnby och Lerhamn nå Mölle.
Detta järnvägs förslag var ganska livskraftigt och det kom att
stå som motförslag mot den som slutligen segrade - helt
enkelt att låta järnvägen från Höganäs Nedre längs kusten
genom fiskelägena löpa fram till Mölle. När Brunnby kommunalstämma skulle fatta beslut om att teckna aktier i en
Mölle-bana röstade man om Ingelsträde mot Höganäs Nedre. Den senare iden vann en övertygande seger.
Det kan nämnas att Arild inte alls förekommer i järnvägsdebatten.
De olika förslagen och planerna bollades hit och dit utan
några påvisbara resultat. Men när Mölle seglade upp som en av
vårt lands främsta badorter med stor internationell publik tog
planerna fastare form. Man kunde peka på den stökiga och
kanske orediga situationen vid Höganäs Nedre när tågen kom
in fullastade med turister som skulle vidare till Mölle-Kullen.
En härskara av hästskjutsar mötte upp och där fanns ingen stabil prissättning på turen in.
- Vi kunde vara upp till 50-60 skjutsar, berättade Christian
Nilsson, Lerhamn. Det var ett myller av vagnar och hästar. En
vagn in till Mölle kostade vanligen tre kronor, var det flera än tre
som åkte kostade det en krona för de övertaliga ...
Dessutom började bilar och bussar dyka upp i vimlet. Man
ser nu efteråt att det var på vippen att motorismen skulle ha
kommit före och trängt undan rälsbunden trafik.
Att järnvägs frågan fördes i hamn får anses bero på att Möllesonen konsul N C Corfitzon tog hand om rodret. Äventyret
Höganäs-Mölle-banan börjar på allvar den 31 januari 1905. N
C Corfitzon och Magnus Hansson utfärdar ett upprop till ett
järnvägsmöte denna dag. Mötet, i Höganäs, öppnas av Corfit178

zon och det resulterar i att en kommitte på 15 personer tillsätts
med uppgift att arbeta med frågan och ta upp teckning. I kommitten återfinns bara känt folk från Kullen, där är baron N Gyllenstierna, direktör Åke Nordenfelt, redaktör Carl Brodin,
kaptenerna Nils Horndahl och Gustaf Elfverson, hotellägare
Bernhard Paulsson, Mölle och kapten S Nilsson, Lerhamn. N
Corfitzon, Magnus Hansson, Nyhamn och Emil Johnsson,
Höganäs är de pådrivande krafterna. Till en början klyvs intresset mellan de två förslagen: bana från lngelsträde eller bana
från Höganäs Nedre. Sedan det först nämnda röstats bort kan
man helt inrikta sig på Höganäs-Mölle.
Nu börjar det hända saker. Redan den 22 maj 1905 ligger på
Brunnby kommunalstämmas bord en hemställan att socknen
ska förmås teckna 50.000 kronor till den planerade banan. Det
kommer att bli en långvarig och förmodligen stormig stämma.
Den börjar klockan elva och slutar inte förrän klockan 17, är
alltså igång sex timmar. Först bestämmer man sig för banan
Höganäs-Mölle och med röstsiffrorna 15.157 för och bara 404
emot beviljar man teckningen och utser en kommitte som ska

Aktie från Höganäs-Mölle-banan,
tecknad av bagarmästare Bror Karlsson, Mö/le.
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arbeta för saken. N Gyllenstierna, Magnus Hansson, P Jönsson
Lovisefred, B Johnsson Nyhamn och O Bengtsson Smedstorp
ingår i arbetsgruppen.
Den 20 juli 1905 sammankallar Corfitzon sin stora kommitte
och kan meddela pressen att minimikapitalet 200.000 kronor,
är tecknat. Men det räcker inte till bygge, man tänker sig en bekväm bana med vackra stationshus och därmed springer kostnaderna UJ>p till åtminstone 425.000 kronor.
Och nu formas planerna till ett aktiebolag ut. "HöganäsMölle Järnvägsaktiebolag" ska det heta. Den 8 febr 1908 tillkännager en annons att av de aktier som tecknats i banan torde
25 procent inbetalas till Emil Johnsson, vilket kan ske den 19-20
febr 1908. Den 22 febr konstitueras bolaget, bolagsordning antas och styrelse utses. Den 13 maj gör Corfitzon en hemställan
till stadsfullmäktige i Helsingborg att staden måtte teckna
30.000 kr till banan. Begäran remitteras till drätselkammaren
för utredning, vid septembermötet beviljas de 30.000 kronorna.
Lördagen den 23 maj 1908 kallas aktieägarna till den första
ordinarie bolagsstämman. Den hålles å Hotell Höganäs och
den väljer N Corfitzon till ordförande och Emil Johnsson till
verkställande direktör i styrelsen. Vi får vidare veta att man underhandlar om en sista koncessionsbit, det gäller den sista kilometern, den som ligger intill Höganäs Nedre. Det ordnar sig
och den 12 sept 1908 avsynas hela bansträckan och godkännes.
Därmed är det klart skepp, arbetssökande kommer från när och
fjärran och ställer sig i kön för arbete på banvallen. Man utbjuder banbygget på entreprenad. Fem anbud kommer in och av
dem är ingenjör J Lassens från Köpenhamn på 172.000 kr det
billigaste. Det blir också han som får arbetet och den 4 nov 1908
protokollförs beslutet. Samtidigt blir byggmästare Hj Elgstrand, Höganäs entreprenör för stationsbyggnaderna.
Den 25 nov samma år tas det första spadtaget. Det gäller några schaktningsarbeten vid Höganäs Nedre. Den 25-26 nov stakas banan ut i hela sin längd och den 27 nov kommer spadarna
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igång på allvar. Ett arbetslag på 20 man sätts in denna dag.
Framåt jul är fem lag i arbete, det gör 100 man. Med tiden ska
denna styrka ökas till 150-180 man, ja 200 man mitt i sommaren. Stationshusen påbörjas den 8 december.
Redan i mitten av juni har sliprarna, från Broaryd, anlänt och
lastats av i Höganäs. I slutet av juni anlände rälsen, från Rotterdam med ångaren Ran, och lossades i Höganäs. De väger 675
ton och kostar 78.600 kronor.
Medan banbygget pågår och spadarna nöts blanka försiggår
ett annat energiskt arbete på ett annat plan: att skaffa fram kapital, att få de olika socknarna och bankerna att teckna aktier
för banan. Ansträngningarna synes ha framgång. Som förut
nämnts tecknade Brunnby socken 50.000, Helsingborgs Stadsfullmäktige 30.000. Vidare tecknar Höganäs Bruksförsamling
10.000, Höganäs municipalsamhälle 5.000, Väsby socken
15.000, Kullens Sparbank satsar 15.000, Brunnby Sparbank
5.000, baron N Gyllenstierna 50.000, Brunnby socken spär, den
22 febr 1909, på med ytterligare 25.000 kronor.
Så ingår året 1909. Arbetet på banbygget går raskt undan. Sju
lag är i arbete längs hela sträckan. I juli räknar man 200 man.
Vid Strandbaden har man monterat upp en stenkross. Redan
den 20 april 1909 reser man takstolen på Mölle vackra stationshus. Grusvallen är klar till Vattenmöllan, när som helst ska man
nå Mölle. Ett stickspår har byggts fram till Krapperups grustag,
där all grus hämtas. När som helst ska rälsläggningen börja.
Och så uppstår en fråga som vållar en del debatt bland vaket
och kultursinnat folk: namnen på stationerna. För oss verkar
de klart givna men så var det inte från början. "Strandbaden"
exempelvis är ett konstruerat namn. Det hade föreslagits att stationen skulle heta "Tjörröd". Och när det gällde Nyhamn var
det många bud. Man tänkte sig Nyrup, Nyborup, Elishult. Man
gjorde en undersökning och fann att det i vårt land fanns sjuorter med namnet "Nyhamn". För att inte skapa oreda och villervalla beslöt styrelsen den 9 maj att stationen ska heta "Ny181

hamnsläge'' och så blev det. Och när det gällde Lerhamn contra
Krapperup var det tydligen tyngden från det gamla ärevördiga
slottet som fällde utslaget, baronens ord vägde tungt. Evad det
gäller Höganäs hade man där allra först Höganäs Öfre, efter
några år tillkom "Nedre''. (För att bygga Nedre fordrade styrelsen att Höganäs fiskeläge ställde gratis tomt till förfogande. Så
skedde med ganska stora uppoffringar, en tomt på 17 kappland
inköptes, vartill togs en lån på 1.760 kronor.) De två stationerna
vållade ett väldigt trassel. Bl a när man skulle hämta ut polletterat gods visste man inte om det var här eller där. Saken löstes bra,
då man den 1 jan 1919 tog det nya stora stationshuset i bruk.
Den 5 juli 1909 utser styrelsen tjänstemännen vid banan i vardande dessa män som ska driva den och ta ansvaret för att allt
fungerar. Stationsföreståndare i Mölle blir Adolf Malmsten,
han kommer från Tågarp, föreståndare vid Nyhamn Robert
Hjelmer, kommer från Kattarp, vid Krapperup blir det P Andersson och vid Strandbaden Knut Knutsson. Hundra sökande

Oscar Linde/öl,
känd järnvägsman,
nästan ett
med järnvägen
Höganäs-Mö/le.

182

hade ställt upp och tävlat om tjänsterna. Stationskarlarna kommer att heta Emil Svensson, från Höganäs, Rudolf Nilsson,
från lngelsträde, E A Lindström från Höganäs och Ernst Hugo
Pihl fnm Nyhamn. Här hade bara 50 sökande ställt upp.
Malmsten hade en årslön av 2.162 kronor, vartill under kriget
kom dyrtidstillägg. Stationskarlarna hade i årslön cirka 900
kronor. Oscar Lindelöf känd Mölle-bo anställdes den 29 maj
1910. Han hade då stor järnvägspraktik bakom sig; hade
tjänstgjort vid Åstorps-banan sedan 1899.
Den 31 juli samma år har man kommit så långt, att man kan
skicka ett gruståg längs hela linjen, ända från Höganäs Nedre in
till Mölle. Tåget är bemannat av behöriga och journalister, som
livligt skildrar den helt nya upplevelsen att längs Öresundskusten förflytta sig på räls och tåg. Allt fungerar perfekt, stationshusen längs banan är nästan färdiga och längs banvallen
är telegrafstolparna på plats. Vi som reste i gamla tider minns
hur telegraftrådarna på ett egendomligt sätt höjde och sänkte
sig. Ursprungligen hade man tänkt sig att låta banan gå fram
emot torget i Mölle och lägga stationen ungefär vid villa Viola
men så ändrade man sig och lät den svänga åt höger. Det är liksom om stormarna böjt av den.
Arbetet löper raskt men det går inte smärtfritt. Den första juni har man en strejkunge - man är oense om gruslastningen men efter någon dag biläggs tvisten; arbetet kan fortsätta. Värre blir det den 4 augusti 1909- då börjar storstrejken. Det lilla
järnvägsbygget Höganäs-Mölle rycks med, arbetet stannar av,
arbetarna reser hem. Men det vill synas som om några stannar
kvar och nödtorftigt håller verksamheten i gång. Det blir bråk
om dessa, då arbetet sedan trögt och tvekande åter dras igång.
Den 21 september går det någotsånär, den 5 oktober är det i fullt
sving, 70 man är i arbete.
Den 29 oktober 1909 är en stor dag i tillblivelsen av HöganäsMöllebanan; då provkörs den med ett riktigt tåg, ett helt tågsätt
bestående av lok, finka, godsvagn och personvagn. Journalister
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är med. Man startar från Nedre kl tio, rullar längs kusten, stannar till vid de olika stationerna - som alla är lika - och når
fram till Mölle som har ett ståtligare stationshus och där det
också finns lokstallar och vändskiva. I hänförda ordalag skildrar tidningsmännen den nya upplevelsen. Man gläds över den fina utsikten från tåget, havet därute, det leende landskapet och
så Kullaberg i fonden.
Någon dag senare kan styrelsen börja tänka på biljettpriserna. Man beslutar att det ska kosta 50 öre mellan Höganäs och
Mölle enkel tur, mellan Höganäs och Nyhamnsläge 25 öre. Den
18 nov avsynas stationsbyggnaderna. Hj Elgström och hans
män har gjort ett gott arbete. Men en smärtsam förlust drabbar
skapandet av vår järnväg i det att Magnus Hansson, Nyhamn,
den 6 nov 1909 mitt i sin gärning, bara 54 år gammal, dör. Han
var engagerad i allt som hände i Kullen, inte minst i järnvägsfrågan.
Medan järnvägsbygget Höganäs-Mölle pågår och drar åt sig
intresse och kapital sker det stora händelser såväl ute i världen
som på hemmaplan. Mölle fiskeläge håller på att bli municipalsamhälle. Övergången sker med rätt stora våndor. Den stora
moderna hamnen i Mölle färdigställs och avsynas i febr 1908.
Norge håller på att frigöra sig från Sverige och tidvis står folken
på randen till krig. Oskar Il dör i dec 1907, vi får en ny kung,
Gustaf V. Det rysk-japanska kriget pågår för fullt och tilldrar
sig inte minst sjöfolkets i Kullen intresse. Den ryska flottan tillintetgörs.
Och så kommer vi in på året 1910. Spänningen stegras allteftersom järnvägsbygget närmar sig sin fullbordan. Den 27
april detta år slutbesiktigas banan av sakkunniga och myndigheter och därmed utlöses spänningen i vad man kan kalla
KULLABYGDENS STORA DAG, den 30 april 1910. Man kan
också säga att det är Mölle-sonen N C Corfitzons stora dag.
Han är primus motor och värd för alla hedersgäster som besöker Kullen denna dag. På eftermiddagen lämnar invignings184

tåget Höganäs lastat med känt folk. Där är två landshövdingar,
R de la Gardie och G Tornerhjelm, Helsingborgs stadsfullmäktiges ordförande, höga chefer från SJ, representant från tingsrätten, pressfolk, kommunalpampar och naturligtvis bolagets
styrelse.
Genom flaggprydda fiskelägen förbi dekorerade stationer
rullar tåget in till Mölles stiliga station, som försetts med äreport. Här får N C Corfitzon ordet och håller ett invigningstal,
vari redogörs för händelserna före och bakom denna storartade
dag. Fotograf P Lundh är (naturligtvis) på plats och därmed
förevigas händelsen. Landshövding R de la Gardie håller ett
svarstal och så marscherar sällskapet genom den breda vackra
oxelträdsallen ner till hamnen i Mölle som för att se vilket utbyte man haft av alla mödorna. Man dröjer en stund njutande
anblicken av berget. Åter ombord på tåget rullar man direkt till
Höganäs Öfre och Hotell Höganäs, där festmåltiden väntar.

Den 30 april 1910 invigdes järnvägen Höganäs-Mölle.
En stor samling känt folk medföljde invigningståget. Banan kom att
vara i bruk 53 år och fyra månader.
Till höger står lokföraren HA Ringdahl, som fört in tåget.
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N C Cortitzon är värd. Man sänder ett telegram till Kronprinsen, svar på det inkommer under festens gång. Kronprinsen
delar bygdens glädje över järnvägen och hoppas den kommer
till gagn ...
Så var festen över och vardagen tog vid, dvs att driva järnvägen så att, som det sjöngs i visan "ja, pengar ska tjänas,
ja lita på de". Höganäs-Mölle-banan invigdes i allra rättaste
ögonblicket, just inför en turistsäsong som skulle bli hetare
än någonsin. Och bana och personal fick sitt generaltest, sitt
elddop efter några dar: det blev pingst i mitten av maj och
den utlöste ett stormanlopp mot Mölle-Kullen som aldrig tillförne. Tågen som rullar in till Mölle pingstaftonen och pingstdagen har 1.200 passagerare var och på annandagens kväll
när de ska återvända måste man sätta in inte mindre än 31 vagnar i vilka 2.200 resenärer färdas. Tåg och personal klarade
pingstprovet.
Några siffror utsäger något om resandet på Mölle-banan.
Sommaren 1911 sålde Helsingborgs Färjestation 7.211 biljetter
till Mölle. Härtill kom tusen resenärer i extratåg. Sommaren
1912 sålde samma station 9.000 biljetter till Mölle, vartill kom
3.000 danskar på genomresa från Danmark till Mölle. För att gå
lite fram i tiden så stod järnvägen på 1930-talet högt i kurs. Den
28 juni 1931 alltså strax efter midsommar satte man in två extratåg till Mölle. Dessutom var Köpenhamnsbåten fullsatt. Nog
fanns det reseunderlag på Mölle den tiden. Extratåg var vanliga
och järnvägsmännen i Mölle berättar att de var så långa att man
inte kunde härbärgera dem på Mölle stationsområde utan måste backa dem tillbaks till Höganäs där de under dagen fick stå
i beredskap. Ofta nog var Mölle-tågen så långa, att man med
nöd och näppe kunde köra runt med loket. Växeln låg ända ute
vid semaforen. Sommaren 1938 satte man in direkta sovvagnar
från Stockholm till Mölle. Under sommaren 1914 diskuterades
på fullt allvar att sätta in direkta vagnar från Berlin till Mölle.
Det fanns redan direktgående från färjeläget i Trelleborg. Men
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så kom kriget och drog ett grovt streck över dessa högtflygande
fram tidsvisioner.
Trots de goda resultaten nödgas styrelsen för Mölle-banan
notera förlustsiffror. Ja banan blev rent av en besvikelse. Redan
under året 1911 räknar man fram en förlust, 11.000 kronor är
den. Och det blir inte bättre åren 1912 eller -13. Förlusten år 1912
är 18.800 kronor. Enbart driftförlusten under år 1913 räknas
fram till 6.219 kr. Det är illavarslande. Thnken att låta staten och
SJ överta banan uppstår som en lösning på den besvärliga situationen. Vid riksdagen 1914 motionerar J P Jespersson i andra
och P Paulsson i första kammaren om att staten ska överta
Mölle-banan. Priset tänker man sig bli 500.000 kronor. Motionerna remitteras till statsutskottet, som emellertid ställer sig
kallsinnigt. Det händer ingenting. Under tiden skärpes svårigheterna. Läget blir outhärdligt. Den 27 mars år 1914 fattar man
det tunga beslutet att gå i likvidation. Och den 17 december
samma år ger man helt upp. Driften läggs ner. Banan ligger tom
och öde. Inga frustande tåg lastade med glada människor rullar
genom landskapet. Uppgivandet kommer mycket olägligt, alla
julresenärer till och från Mölle måste nu uppbåda hästskjutsar
för att komma till och från Höganäs. Bönderna får nu ur vagnslidren ta fram sina vagnar och damma av dem.
John Olsson på Balderup har trätt in som styrelsens ordförande. Han är inte nöjd med detta sakernas tillstånd. Det tas
upp underhandlingar med SJ att driva trafiken vidare. Det går
man där med på under villkor att bygden själv svarar för de rena
skuldräntorna, på järnvägens skuldkapital. Och nu blir det en
ny bearbetningsomgång av kommunerna - att de med vissa
belopp ska teckna sig för betalning av skuldräntorna. Brunnby
går i täten och den 17 jan 1915 tecknar man sig där för ett årligt
belopp på 5.000 att utgå i fem år. Beslutet sker icke utan vånda:
vid omröstningen är det 2.819 röster för och 544 emot. Mölle
municipalsamhälle tecknar sig för 2.000 kr. Väs by och Höganäs
bruksförsamling följer efter och tecknar sig för tusen kronor
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vardera att utgå i fem år. Ansträngningarna bär frukt, man får
ihop pengarna, ett kontrakt utskrivs enligt vilket SJ åtar sig
driften medan styrelsen åtar sig skuldräntorna. Eventuell vinst
tillfaller styrelsen.
Ja, personalen kallas in, den 15 mars 1915 börjar man på ny
kula. Tågen rullar igen på Mölle-banan. Tre tåg rör sig mellan
Höganäs och Mölle i vardera riktningen. Från Höganäs Nedre
går de kl 10.20, 14.15 och 21.10. De lämnar Mölle kl 7.55, 13.15
och 18.00.
Styrelsen hade från allra första början åtagit sig att transportera posten till och från Mölle jämte mellanliggande stationer.
Detta åtagande kvarstår trots nedlägget. Transporten fick nu
ske med hjälp av fyrhjulig dressin. I ur och skur fick järnvägsmännen göra de två turerna, en till och en från Höganäs. Det
kunde bli en rejäl hög av postsäckar, kanske ett par hundra kilo.
Vackra dagar kunde det bli en behaglig tur. Vid medvind kunde
man rigga upp en filt och så lätt och färmt glida iväg. Men när
nordvästen låg på gällde det att segla försiktigt vid denna läns.
Vid Smergelfabriken var en kurva och skötte man inte bromsarna rätt kunde man hamna långt ute i terrängen. När det var
motvind och snöstorm kunde det vara lagom roligt, det gällde
då att gå av och skjuta på eller att skotta sig fram.
Det uppges att järnvägsmännen ograverat fick sin lön under
nedlägget.
År 1916 gav verkligen överskott i bokslutet. Man räknade
fram en vinst på 10.400 kr. Det var ett undantag, förlusterna
återkom och rösterna att staten och SJ skulle överta hela klabbet ökade i styrka. Vid riksdagen 1919 motionerade J F Jesperson i första och Olsson i Kullenbergstorp i andra kammaren om
ett övertagande. Man föreslog för 360.000 kr. Priset hade
sänkts. Av de likalydande motionerna framgår att banan är
bokförd till 685.000 kr, att aktiekapitalet är 403.000 kr och att
skulderna är 382.000 kr. Olssons motion är dagtecknad 21/1
1919 och understödd av Malte Sommelius. Alternativet är att
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banan säljs exekutivt, läggs helt ner, nedskrotas vilket vore en
svår förlust för bygd och land.
Motionerna remitteras till Statsutskottet, som tar hand om
dem och gör en grundlig utredning av vilken kan utläsas många
intressanta saker, bl a att järnvägen har en skuld till Corfitzons
sterbhus på 7.230 kr, att skuldräntorna uppgår till 18.000 per år,
att marken som järnväg och stationshus ligger på mäter 180.000
kvm och värderas till 75-100 öre per kvm, stationshuset i Mölle
värderas till 13.200 kr, de övriga till 6.840 kr var. De två banvaktstugorna till 6.570 tillsammans. Rälsen är i gott stånd. I ett
utlåtande med numret 138/1919 och daterat den 16 oktober
1919 hemställer statsutskottet att riksdagen ska gå med på motionärernas förslag.
Onsdagen den 21 maj 1919 står ärendet på dagordningen i båda kamrarna. På förmiddagen har första kammaren plenum.
Utan debatt bifalles utskottets hemställan att överta banan. På
kvällen, kl 19, har andra kammaren plenum. § I lyder: "Föredrogs statsutskottets utlåtande i anledning av väckta motioner
om inköp för statens räkning av Höganäs-Mölle järnväg; och
blev utskottets däri gjorda hemställan bifallen!' Ingen debatt.
Staten hade övertagit Mölle-banan. Helt smärtfritt. Mölle var
därmed inlemmat i riksnätet.
Här kan vara platsen att strö in några fakta och episoder kring
banbygget. Längden på Mölle-banan var 9.680 meter. Spårvidden var 1.435 mm. När man skulle bygga banan räknade man ut
att det skulle kosta 41.886 kronor per kilometer. I själva verket
blev det något dyrare, omkring 52.000 kr per kvm. Hus och gårdar som låg i vägen och måste exproprieras kostade 23.500 kr.
Jorden å vilken banan löpte fram värderades till 31.300 kr. Det
kostade 21.330 kr att bygga stationshuset i Mölle. Det var alltså
betydligt dyrare än det i Nyhamn vilket kostade 9.590 kr.
En junidag 1909 när man grävde och donade med banvallen
ungefär 600 meter från Mölle station, där sedan semaforen kom
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att stå, just där banan gör sin sväng, hejade arbetarna till. Deras
spadar hade stött på resterna av en människa, eller möjligen flera. Oppskärrade tillkallade de förmannen, som i sin tur alarmerade länsman Bohlin. Denne gjorde en brottplatsundersökning, förhörde sig hos de gamle i Mölle och kom fram till att det
måste ha varit sjömän, sk gastar som begravts här i gången tid.
- Där var ett par benrangel, rester av en kista och sjömanskläder, bl a en röd halsduk, berättar Christian Nilsson, som
bodde intill banvallen och noga följde arbetet. Resterna av de
döda fördes till Brunnby kyrkogård, där de begrovs i vigd jord.
Vi har forskat efter detta polisprotokoll, förgäves.
Ett tilltag som vållade styrelsen en mängd besvär, obehag och
kostnader och som inte var precis samhällsvänligt, var att personer vid Ny hamn i förväg köpte upp jord, där de beräknade att
järnvägen skulle gå fram och där stationshuset skulle ligga. Deras tanke var att sälja, rent ut att utpressa järnvägsbolaget till
uppskruvade tomtpriser, sk spekulation. Det har tryckts en utredning om detta, den finns att ta del av på K B och i den kan
man utläsa styrelsens olust inför företeelsen. Av hundra sakägare var det bara en enda, Janne Andersson hette han, som förstod att uppskatta järnvägens tillkomst och nytta för bygden.
Man nödgas tillsätta en expropriationsnämnd på nio ojäviga
personer för att få fram en skälig värdering på spekulanternas
tomtmark.
När banarbetet kommit igång utbröt vad man skulle kunna
kalla järnvägsfeber. Ett uttryck för den är en visa som diktats
till något spex eller nån revy och sjöngs lite varstans. Den har
flera verser, vi ska återge en.
Bland storheder som i Kullen vi gilla
är greven på Krapperup och gamla Mor Cil/a
och Magnus i Bräcke det är bättre opp
så har Lars Sjungsen i Kullenbergstorp.
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Tack vare herr Corfitzon kongen i Kulla
vi faur snart en jarnvaj som stadit ska rulla
i kring mä turister, mä folk och mä fä
och pengar ska tjänas ja lida på dä.
Te Kulla vi rulla på jarnvajn vi fått ...
En av stationerna i Höganäs, allt talar för att det var Nedre, har
kommit med i den stora litteraturen. Det var här August Strindberg "levde rövare". Han hade den 14 dec 1896 varit på en förvirrad tur till Mölle och får här i Höganäs vänta på tåget varunder
det sker egendomliga saker. Se Legender sidan 22-27.

Mö/le station hade ursprungligen lokstallar med vändskiva.

Väldig betydelse hade Mölle-banan i slutet av juli 1914, då
krigsmolnen skockade sig över Europa och tyskarna brådstörtat kallades hem. Det sägs att flera var tysta och betryckta, andra sjöng patriotiska sånger, andra återigen grät av rörelse. Mycket resgods hade de försett sig med; personalen vid Möllestationen polletterade i sitt anletes svett snart sagt dygnet runt.
191

Själv har jag sett - efter andra världskriget - när avgående
tåg från Mölle var fyllda av polska flyktingar, främst kvinnor,
vilka hade intatuerade nummer på sina underarmar.
På 20-talet införde man vid Mölle perrongbiljetter. Det kostade tio öre att gå in på perrongen och möta resande.
Som det första spadtaget togs den 25 nov 1908 och banan invigdes den 30 april 1910 innebar det att det tog ett år, fem månader och fem dagar att bygga Höganäs-Mölle-banan. Och härtill
kan sägas att den drevs från den 30 april 1910 till den 28 september 1963 vilket innebär att den var i bruk 53 år och fyra
månader.
Det hände en del saker sedan SJ övertagit Mölle-banan. Personalen fick stanna kvar, men man måste undergå läkarkontroll
för att kolla färgsinne etc. Man fick plugga signal- och säkerhetsföreskrifter. Lönen steg, det blev reglerad arbetstid, man
fick fribiljetter och inlemmades i SJ :s pensionssystem.
SJ lät förbättra banvallarna, hastigheten kunde ökas till
70-75 km.
Efter beslut av riksdagen elektrifierades banan år 1937. Den
18 maj 1937 sätts banan under ström. Varningar utfärdas för att
beträda den. Den 21 maj samma år går det första eltåget till
Mölle, det har startat i Åstorp kl 9.40. Bland passagerarna finns
f d lokförare HA Ringdahl, en veteran när det gäller järnvägar,
det var han som förde det första tåget till Mölle den 30 april
1910.
Så går det vidare, det blir krig 1939, och nu visar det sig som
en klok åtgärd att driva tågen med el. Under den mycket hårda
krigsvintern 1941-42 fick järnvägsmännen känna på det bistra
klimatet. Man måste ge tappt inför Kung Bore. En hel vecka låg
trafiken nere. Personalen var fullt sysselsatt med att skotta snö,
drivorna var höga som hus. Och som grymma påminnelser om
eländet ute i Europa fick man transportera flyktingar bl a från
Polen till och från Mölle.
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Så kom efterkrigstiden och med den började bilismen
blomstra, det började knaka i Mölle-banan. I början av år 1958
talar man om att övergå till rälsbuss. Dessa tankar blir verklighet. Den 31 maj 1958 provkör man och trimmar in rälsbussen
för att den 1 juni köra invigningstur. Det är en söndag, på morgonen kl 8.51 startar rälsbussen från Höganäs fullsatt med speciellt inbjudna. Men det blev inte så värst många år man fick
njuta av detta lilla behändiga transportmedel. Redan i början
av år 1962 ryktas det om att järnvägen kommer att läggas ner.
Den 13 febr tar ryktet fast form. Tidningarna berättar denna
dag att SJ beslutat om nedläggning, fast tidpunkten är inte
fastställd. Det tillsätts en 6-mannakommitte av Kulla-bor, bl a
Carl Gustaf Cronberg, K G Paulsson, skogsmästare E Eriksson, som ska ta fram alternativ.
Och nu börjar det bli oro i lägret. Det kommer insändare i tidningarna. Trädgårdsodlarna är bekymrade för sina transporter
av grönsaker och tidig potatis. Den 25 febr 1962 är det en vemodig notis om Nyhamnsläge station som nu kommer att försvinna. Den 12 april är banans öde beseglat. Genom att lägga ned
den spar SJ 100.000 kr. Kåsören Å:et gör ett vemodigt kåseri om
banan, han talar om "nådastöten". Men i samma ögonblick
glittrar det till: det uppges att Olle Länsberg velat köpa banan.
Det dementeras som ett dumt skämt. Vem vet förresten? Kommunalfullmäktige i Brunnby liksom municipalfullmäktige i
Mölle motsätter sig nedläggning. Fram i maj har bankommitten sitt förslag färdigt. Bussar ska ersätta banan, man lutar åt
att anlägga en bilväg på banvallen, det blir dock inte så.
Det är möjligt att opinionsyttringarna har verkan, för rälsbussarna får gå hela året 1962. Järnvägstjänstemännen känner
oro, de vill ha besked om sin framtid. "Höstriksdagen ska fatta
det avgörande beslutet", svaras det. Den 24 januari 1963 tar det
fyr i rälsbussen när den är inne på Mölle station. Vagnen måste
tas ur drift. Framåt hösten 1963 har man grunnat färdigt:
Mölle-banan ska läggas ner. Den 28 sept 1963 ska det sista tåget
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gå från Mölle, klockan 18.47. Redan den 24 sept börjar man
raseringen i det att då rivs godsmagasinet vid Krapperups
station.
Och så kommer den historiska dagen, den 28 september 1963.
1.500 personer har samlats vid Mölle station när sista tåget kl
18.47 ska lämna Mölle. 700 stiger ombord för att göra den sista
resan. Man har låtit trycka sista-dags-biljetter, de tar slut. Tåget
räknar sju vagnar, för att klara av biljettkontrollen måste man
engagera flera extra konduktörer. Stinsen i Mölle denna historiska dag hette Olle Persson. Bland hans medhjälpare fanns
Sven Wessman. Bland passagerarna fanns Leif och Andrea
Berggren och Tyra Fridman. De tre hade dagligen rest med tåget
i ett par årtionden. De hyllas nu för sin långvariga insats. De får
nu lära sig åka landsvägbuss.
(För att de 700 sista-dags-resenärerna skulle kunna återkomma till Mölle måste man självklart sätta in ett retur-tåg från Höganäs, som egentligen kom att bli det allra sista tåget på banan.
I den allmänna yran var det någon som drog i nödbromsen med
följd att det blev trassligt att ta sig fram till Mölle.)
I följd av nedlägget skeddet det en del förändringar i postföringen. Poststationerna i Strandbaden, Lerhamn och Brunnby dras in, medan Nyhamnsläge upphöjes. De gamla trotjänarna inom poströrelsen hyllas och hedras, Alvin Andersson,
Arild, som kört post sedan 1941, vidare kantor Victor Sylven
och hans fru Edith som många år ansvarat för posten i Brunnby
ägnas hedrande uppmärksamhet.
Därmed var järnvägsäventyret Höganäs-Mölle slut. Man hade liksom brått att utplåna dess märken, det dröjde inte länge
förrän rälsen var borta. Dessbättre finns den gamla banvallen
kvar och har blivit till den ypperligaste cykelväg, rent av en av
de vackraste i vårt land. Björnbärsrevorna kryper upp på den,
cyklisten löper fara att få punktering, men han stannar till, böjer sig ner och plockar av de välmatade svarta bären ...
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Det bör som avslutning sägas några ord om huvudpersonen:

Vem var N C Corfitzon?
Vi vet inte så mycket om hans "inre liv". Så vitt vi vet framträdde

han inte i skrift eller tryck - han var en det praktiska livets
man.
Nils Christian Corfitzon föddes i Mölle år 1864. Hans föräldrar hette Nils Herman Corfitzon (1829-89) och Johanna Amalia Fisch (1832-1920). Herman var en av Mölles första ångbåtsbefälhavare. Johanna drev Corfitzons värdshus, som låg vid
torget i Mölle, hade beteckningen Mölleläge nr 14. Enligt Paul
Rosenius var värdshuset i korsvirke, hade vildvin på gaveln och
ett vackert mullbärsträd inne på gården. Tre söner, Herman
född 1860, Nils född 1864 och Ernst född 1869 jämte dottern
Helny född 1862, växte i gården. Nils Christian sökte sig till
Helsingborg, där han praktiserade på Axel Pyks skeppsmäklarkontor. Efter tio års tjänst startade han, 1897, eget.
Men redan året innan, 1896, hade han bildat rederiaktiebolaget "Helsingborg", som undan för undan köpte in ångarna
Fortunatus, El-Dorado, Emanuel, Skåne. Rederiet blev en lysande affär med raskt stigande aktiekapital. Så kom rederi nr
två som Nils C grundade, 1905. "Luggude" hette det och kom
att räkna tre ångare: Eras, Atos och Milas. Atos byggdes i Helsingborg. Därefter kom rederiet "Vala" med ångaren Mimosa
och slutligen rederiet "Nordsjön" med ångaren Julius Cesar.
Corfitzons rederimärke bestod av ett vitt "H" på blå botten.
Vid tiden för järnvägsbygget var han redare för tre rederier som
sysselsatte åtta ångbåtar.
År 1902 blev N C konsul för Nederländerna, 1905 ordförande
i Helsingborgs hamnstyrelse och år 1910 riddare av Wasaorden.
Han ingick i styrelserna för mer än tio övriga bolag och rederier.
Han blev invald i Helsingborgs stadsfullmäktige och tog där
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flera initiativ. Av folket blev han kallad "KommunalCorfitzon" för att skilja honom från brodern Herman, som
blev hamnkapten i Helsingborg.
Ekonomiskt låg konsul Nils i Helsingborgs övre skikt. En titt
på taxeringarna avslöjar, att han år 1900 stod för 8.000 kronors
inkomst, år 1904 för 14.256, år 1905 för 19.000 kr. Året 1908
taxerades han till 68.720 kr och år 1912 till 45.500 kr.
N C Corfitzon dog den 21 januari 1913, bara 48 år gammal.
Han var ogift. Hans begravning, den 27 jan, formade sig nästan
till en furstlig sådan. Ett extratåg förde från Helsingborgs färjestation hans stoft tillsammans med nära 200 begravningsgäster och ett berg av blommor ut till Mölle. I fiskelägena som passerades liksom å båtarna i hamnen flaggades på halvstång. I
Mölle stod 60 hästskjutsar redo att föra honom och gästerna
vidare till Brunnby kyrkogård. En bygdens son återvände till sina fäders jord. En ståtlig minnessten utvisar var han vilar, just
vid klocktornet.
När man öppnade hans testamente, fann man, utom flera
personliga legat, att han gjort flera sociala donationer - till
fattiga barn i Helsingborg, till Helsingborgs sjömanshem, till
sjömansänkor och ensamma äldre sjömän i Brunnby socken,
5.000 kr anslogs till Mölle kapell.
Johanna Corfitzon hade blivit spådd att hon skulle överleva
sina tre söner, när hon dog år 1920 hade spådomen visat sig
riktig.
Namnet Corfitzon lyste till i Mölle, ganska intensivt, men är
nu helt borta. "Hotell Corfitzon" som Nils C lät bygga vid sekelskiftet revs 1969.
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Ruffen i Mölle
Några ord om dess historia
En säregen detalj i våra nordvästskånska fiskelägen är den s k
"Ruffen". Så även i Mölle. Den ingår som en detalj i byns och
i synnerhet i hamnens liv. Den utgör en träffpunkt för männen,
en plats där de kan avhandla sina problem. Sedan urminnes tider har den haft sin plats nere vid hamnen; ingen nu levande kan
minnas hur iden att bygga den ursprungligen kommit upp. Men
att den varit en hela samhällets kära angelägenhet förstår vi, då
vi bläddrar i byns gamla handlingar.
Vi går tillbaka i tiden, till år 1903. Stämmoprotokollboken
för Mölle by berättar:
Bystämma i Mölle
lördagen den 21 jan 1903
Mölles och Bökebolets innevånare voro på sedvanligt sätt
kallade till bystämman. Stämman var talrikt besökt, och ordet leddes af undertecknad ordf.
§1

Sedan vid stormen natten mellan den 25 och 26 sistl December den sk ruffen blåst sönder och med anledning häraf förslag uppstått och inlämnats till hamnstyrelsen att bygga ny
ruff af annan konstruktion än den nedblåsta, nämligen med
öppna sidor, men sedermera inom samhället uppstått fråga
om att ruffen borde uppföras i samma stil, som den nedblåsta, så var ärendet kungjort på det stämman måtte besluta i
ärendet. Efter en längre diskussion därvid flera förslag förekommo, såsom af N F Petersson, att den borde byggas ny
med takutsprång och med täta sidor; af Per Persson, att den
borde byggas i stil med den gamla och med användande af
det gamla taket, återtogo slutligen såväl förslagsställarna,
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Gammal bild från Ruffen i Mölle tagen innan ju/stormen. Man skymtar den berömda gallionsbilden.
Alla roffagobbarna är borta och kanske glömda. Nr tre från vänster är Benedictus Malm.
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som framfört förslaget om ruff med öppna sidor, som N F
Petersson, som framfört förslaget om ny ruff helt och hållet,
sina förslag och förenade sig om Per Perssons förslag.
Vid propositionen på Per Perssons förslag beslöts enhälligt att antaga detta sistnämnda.
Vid utförande af detta byggnadsarbete borde i öfrigt iakttagas följande:
Platsen, som hamnstyrelsen föreslagit för den nya ruffen,
godkändes.
Byggnaden uppföres lika lång och bred som den nedblåsta
ruffen. Höjden invändigt bestämmes till 7 fot mellan golf
och loft. (Så följer ingående detaljbestämmelser om material och grund.)
Vid arbetsutförande tillses att tillräckligt med snedsktyfvar insättes i väggarna för att hålla byggnaden stadig; hvarjämte fotträdet omsorgsfullt medelst jern fastsättes vid gråstensfoten; vidare anordnas sittplatser, hvarjämte tillses att
tillfölje afvindfång, som uppstår till följd af utsprången, taket sättes fast vid byggnadsstommen.
Att utföra detta arbete uppdrogs åt hamnstyrelsen, och
skulle hamnfogden genast gå i författning om att arbetet, så
snart arbetare kunna fås och väderleken tillåter, påbörjas
och utföres.
Sålunda förekommet som ofvan
Knut Clareus
Som framgår av stämmoprotokollet var man angelägen om att
ruffrågan löstes. Man var ju hemlös sedan den svåra julstormen. Men enligt protokollet för nästa stämma - den 13 februari 1903 - tycks man ha önskat alltför livligt. Hamnfogden anmäler, att kostnaderna för ruffens iståndsättande ställde sig
vida högre än beräknat var. Man nödgades göra en del jämkningar och ändringar.
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Vi citerar vidare:
Till entreprenör för ruffens uppförande antog stämman
Byggmästare Johan Persson, Mölle, som åtog sig att för ett
pris af 230 kronor utföra alla arbeten och bekosta alla materialier, som behöfdes för ruffens byggande. Arbetet skulle
vara färdigt så snart som möjligt, senast den 1 maj detta år.
Endast material af prima beskaffenhet finge användas, stenen finge ej vara kullrig, ytorna borde vara släta och fogarna
af cement.
Likvid erlägges då ruffen är afsynad och godkänd. Afsyningen förrättas av hamnstyrelsen. I öfrigt hänvisas till protokollet af den 31 januari 1903, vars bestämmelser Byggmästare Persson förklarade sig villig att efterfölja med ofvannämnda ändringar.
Därmed hade linjerna för denna viktiga byggnad stakats ut. Att
arbetet blev verkställt i tid och enligt anvisningarna, såg nog
folket efter.
Byggmästare Johan Persson som fick hand om uppförandet,
dog år 1947, 84 år gammal. Då han var i 80-årsåldern besökte
vi honom i hans villaträdgård, där han satt bland sina fruktträd, och lät honom berätta om ruffens byggande.
- Jo, säger han efter att ha letat grundligt i sitt minnes gömmer, jag byggde den. Men jag har inga papper från det, ty det
var endast en muntlig överenskommelse. Det gjordes inte heller
någon ritning till den, utan jag gjorde den på fri hand. Modell
var däckshus på någon skuta. Eksparrarna till taket var böjda,
de hade tillhört någon strandad skuta, och de gjorde att taket
blev lätt välvt. För övrigt var det vanligt furuträ. Dörren skulle
läggas på östra sidan, för det blåser mest västligt. En hamnarbetare göt golvet. På 14 da'r var det hela gjort...
Knut Clareus som ledde förhandlingar vid bystämman i Mölle, var förvaltare på Krapperup. Han levde 1856-1933. På den tiden ägde baronen på Krapperup all jord och alla tomter i Mölle.
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Han ägde också en del av Bökebolet fast kapten Johannes Elfverson ägde större delen av detta gamla rusthållshemman.
Under årens lopp har Ruffen, denna "allmänna rådstuga"
undan för undan förbättrats. Väggarna har brädfodrats och
gjorts dragtäta, därmed döljande ett otal namn som skurits in
i sparrarna. Uppe på taket har man satt upp en vindriktningsvisare, på ytterväggen har placerats en barometer, där de som fiskar kan få tips om vädret. Ytterväggen tjänar också som en
slags annonstavla där kungörelser och liknande uppsättas, här
blir de säkert kända. Elektriskt ljus har monterats in, takskägget har breddats. Man kan vid regnväger sitta torrskodd därute
och se hur regnet skvalar ner över båtar och kajer.

Ruffen har i alla tider haft sin plats på hamnplanen.
Från dess fönster kan man bevaka hamnplanen, havet därute, berget.
Ursprungligen var det förbjudet för kvinnor och barn att gå in i den.
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Vi stiger in genom den grönmålade dörren. En namnbräda
med namnen Olympe Kuyper har satts upp över ingången.
Namnbrädan kommer från en tysk brigg som strandade och
förliste vid Ablahamn år 1882. (Uppgift från "Farbror Axel"
Pettersson villa Malm.) Därinne fångas vår blick av alla de sjökort som likt tapeter klär väggarna. Under kriget var de till god
hjälp när man skulle lokalisera minfält och förlisningar i våra
farvatten utanför våra kuster. Mellan sjökartan är det fotomontage av Möllebor ofta av markanta profiler, de flesta döda. Vi
stegar upp Ruffen och finner att den är sex meter lång och tre
bred. Höjden är ungefär två meter. Fem fönster har våran ruff.
Två på vardera långsidan och ett på kortsidan ut mot havet.
Genom fönstren kan man bevaka hela hamnplanen, hela
hamnområdet, själva byn, havet därute med den hisnande horisontlinjen som sträcker sig från Kullaspetsen upp emot Själland. Genom dessa små fönster har ruffbesökaren genom tiderna kunnat observera en hel del saker som haft snudd på historia. Några exempel: Under första världskriget låg här på
bevakning fyra torpedbåtar under befäl av Prins Wilhelm. De
låg just framför ruffen och då och då borde man kunnat se en
skymt av chefen. Man kunde också under detta krig ta del av rekordfångsterna av sill. Hela hamnen, kajer och fiskebåtar flöt
av Kullasill. Aldrig förr eller senare har det varit så lyckat sillafänge.
Några år före första kriget besöktes Mölle-Kullen av Kejsar
Wilhelm. Han rörde sig nere vid hamnen. Stora skaror tyskar
sökte sig hit. Fotografen PP Lundh hade då med sin kamera
klättrat upp på Ruffens tak för att fånga händelsen.
Under andra världskriget fick man härifrån se sig trött på
taggtråd. Hela hamnområdet liksom kusterna norrut och
söderut var klätt med täta stråk av taggtråd. Hamnen var "no
mans land". Det fordrades nästan tillstånd att då besöka Ruffen. En "spansk ryttare" måste lyftas undan. För att få lov att
ta ut och fiskat om med snipa erfordrades fiskepass utfärdat av
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landsfiskalen. Genom kortsidans fönster kunde man se de två
utrangerade skutorna vilka varje kväll förhalades ut för att
blockera hamnhålet. Man kunde också från fönstret följa den
dramatiska infärden med den tyska barkassen. Bemannad av
marinsoldater med. hakkors flagga och allt styrde den rätt in i
hamnen och trots vaktposternas anrop angjorde den "Trapporna" - helt enkelt för att landsätta en lots från Halmstad, som
lotsat förbi Bjäre och Kullen.
Från Ruffen har man också kunnat varsebli sjöfartens förändringar, ångbåtarna med sina rökfanor har försvunnit från
horisonten därute och ersatts med de snabbare motorfartygen.
Det har kommit supertankers i stället för skepp med svällande
segel. Och inne i hamnen har Köpenhamnsbåtarna försvunnit.
Det kunde vara söndagar med tre av Öresunds-bolagets passagerarbåtar inne i hamnen samtidigt. Helsingborg, Hven, Saltholm, Gefion, Gylfe och S:t lbb hette båtarna som gick på
Mölle-traden. Alla är borta nu, liksom det myller av turister
som levde upp på hamnplanen. Från början var det hästskjutsar som mötte upp för att frakta turisterna upp till Fyren eller
Kullagården. Från Ruffafönstren kunde man följa hur hästarna
försvann och ersattes av bilar.
Ett par somrar försökte man med trafik på Gilleleje, S/S Agnete hette det fartyg som sattes in på denna fart.
Från Ruffen kunde man också följa Enoch Thulins djärva
flygningar just i slutet av första världskriget. Han tycktes ha
Mölle som en av sina landningsstationer, med sitt vatten-plan
brukade han gå in vid Tångnean.
Ruffen har också varit ett vattenmärke vid de våldsammaste
stormarna. "Vid den och den stormen gick vattnet upp till Ruffen. Men vid den och den stormen gick vattnet runt om Ruffen",
sa man.
Några meter ovanför ingången står hamnflaggstången. Här
gick flaggan i topp när man väntade Köpenhamnsbåten. Men
den hissades bara på halv stång då män från Mölle engagerade
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i sjöfarten slutat sina dagar. Denna hedersbevisning grep och
kommenterades särskilt starkt när det var någon sjöfarande
från Mölle som fallit i något av de två krigen. Under första kriget var det fyra Mölle-bor som offrade sina liv: Albert Bengtsson, villa Sjöhem, Oskar Larsson-Knafve, Ernst Halling och
Kristian Knutsson villa Ransvik. Under andra kriget blev Nils
Johansson, villa Halali och John Olsson, vid katastrofen med
Hansa borta. "Hansa" sänktes den 24 nav. 1944.

*
Det var förbjudet för kvinnor och barn att gå in i Ruffen, det
var så att säga en exklusiv herrklubb. Men detta förbud bara
ökade nyfikenheten för oss pojkar. På kvällarna i skymningen
främst då stormen ven om knutarna och vi visste att det där inne var fullt upp med "Roffagobbar" - som besökarna här kallades - smög vi oss in och satte oss tysta som möss i hörnen

Ruffabild från år 1930, med en yngre upplaga "roffagobbar''.
Från vänster Joel Fisch, Fredrik Brand!, Mattsson, Sig/rid Tönneson
och S B Lindström
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närmast utgången. Det var spännande. Tätt packade satt gubbarna där på de väggfasta bänkarna. En del gick fram och tillbaka över cementgolvet, rökande, tuggtobakstuggande och
spottande. Golvet var faktiskt brunfärgat av tobakssaften.

Interiör från Ruffen. Här satt gubbarna, eller gick fram och tillbaka
på cementgolvet, rökande, tuggtobaksspottande, berättande skepparhistorier. Tavlan på väggen stals för några år sedan.
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Några år innan min tid berättades det att gubbarna hade torkade spättor med sig, de satt och karvade av flisor som de åt som
en läckerhet. Det förekom också - kanske som en följd av besöksförbudet - att elaka pojkar hartsade på de små fönstren.
Då kunde det bli fart på gubbarna, med klöen i högsta hugg för
att få chans klippa till någon rusade man ut. Men att få tag i
lättfotade pojkar det är som att ta ner månen.
Vi lyssnade. Här fick äventyren sitt levande liv. Här berättades det om stormar, om äventyrliga seglatser, om strapatser, om
väldiga räddnings bragder, om ubåtar, om minor, om egendomliga strandningar, om bombräder i hamnstäderna, om seglation
i konvoj.
Ibland lyssnade man sätskilt intensivt på någon, det var någon som just kommit hem därutifrån och liksom avlade rapport. I ochmed krigen steg hyrorna skyhögt och det kunde föra
med sig att portföljen var späckad med pengar då man kom
hem.
Vad jag lyssnade in i Ruffen under årens lopp bildar en väv av
äventyr och ovanliga situationer. Från första världskriget stammar historien om hur Prins Wilhelm då han en natt kom från
någon tillställning på Hotell Elfverson och skulle gå ombord på
sitt chefsfartyg fann att vaktposten var berusad. Istället för att
rapportera honom, tog P W hans gevär och gördel, och fortsatte hans vakt medan han skickade syndaren till kojs att småningom återkomma med nya krafter.
Ingen som gick till ruffen under 1900-talets första fyra årtionden kunde undgå höra Nils Fredrik Brandt berätta om sina
transporter av s k kanaker borta i Salomonöarna, infödingar
vilka misstänktes att vara människoätare, och fraktades så till
nyanlagda tyska plantager på Hawaiöarna. Efter fullgjord
kontraktstid forslades de hem igen.
Stark var en berättelse från en konvoj i Atlanten. Min vän E.
var styrman på en Göteborgs-båt som gick i konvojen. Nu höll
man på att rädda delar av en tysk ubåtsbesättning. Nu kommer
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befälsperson uppför lotslejdaren. I samma ögonblick han
kommer upp på däck kastar sig en norrman - från ett torpederat fartyg - över honom beväpnad med en slidkniv och
lyckas hugga tysken i ansiktet flera gånger innan han övermannas. Norrmannen var ursinnig i sitt hat mot allt vad tyskar
hette.
Av roligare slag var en episod från farvattnen vid Kap Horn.
Med sitt skepp höll man på att runda de farliga vattnen, just
under en vändning, alla var i högsta beredskap, tåg och linor låg
på däcket, kommer så en våldsam störtsjö och spolar en av lättmatroserna överbord. Han anses förlorad, det går helt enkelt
inte att segla tillbaka, men så finner man att det blivit tight på
en av de smäckrare linorna - pojken hade trasslat in sitt ena
ben i en av dem och linan hade format sig till en halvslag runt
hans ena fot. Nu var det bara att hala ombord honom, välbehål len men genomvåt.
Att Nordsjön var blåsig och stormig hade vi på känn . Men
att vågorna eller sjöarna kunde bli höga som skyskrapor och
vågdalarna mellan dem så djupa att man kunde se bottnen
och att skeppet skrapade emot densamma var nog en överraskning.
Vid en annan storm, också på Nordsjön, blåste det så fruktansvärt att man måste skalka allt som var öppet, även skorstenen. Någon undrade kvickt nog hur det då gick med eldningen
och röken. Röken, den fick eldare sedan när det mojnat bära
upp i säckar och tömma överbord.
Blesigt måste det också ha varit när historien om pannkakorna utspelades. Byssan hade gått all världens väg, kocken hade
man surrat vid masten för att om möjligt ha honom kvar ombord. Det enda han kunde laga till var pannkakor, de hade ju
inget vindfång. Men var fick man stekvärme ifrån, undrade
någon godtrogen. Han stekte dem i solen!
Lite soligare var det sjöslag någonstans naturligtvis långt
borta vari en grupp uteseglande Mölle-bor var med. Det serve-
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rades ostron, dessvärre var de giftiga, man märkte ingenting
förrän klock-kedjorna började att bli ärgiga. Men man klarade
sig, annars hade man inte kunnat komma hem och berätta om
det...
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1860-talet
Ett sjudande årtionde
1860-talet var ett händelserikt och
optimistiskt årtionde.
Det sjöd av företagsamhet och
framåtanda.
En mängd tekniska
uppfinningar fördes ut i det praktiska livet
och berikade därmed vardagen och gjorde
människan rörligare. Några exempel :
I november 1862 sätter man
Helsingborg upp lyktstolpar för
gasbelysning på gatorna. Samtidigt
utfärdar Magistraten förordningar om
stränga straff för dem som gör skada på
bel ysningsanläggningen.
Ar 1864 den 1 december öppnar man
stambanan Stockholm - Malmö.
Det har varit en kapitalkrävande sak;
varje kilometer har kostat 64. 700
Riksdaler. För att kunna bygga den måste
riket låna utomlands; därmed lades
grunden till vår seglivade statsskuld.
En resa denna sträcka tar 17 1/2
timmar och kostar 40:50 Rdr.
Man startar från huvudstaden klockan sex
på morgonen och är framme i Malmö vid
midnatt. Det är en väldig besparing av tid
och pengar. Att åka diligens denna sträcka
tog 3-4 dygn.
Samma år, säger en notis i våra
lokaltidningar, börjar fotogenlamporna i
stugorna tränga ut de osande
trandankarna. I Helsingborg, hos
Holmqvist, kan man snart nog köpa
fotogenlampor för priser mellan 25 öre
och 25 Riksdaler. Där säljs
också
stenolja, som fotogenen till en början
kallas.
Den 13 oktober 1865 inlemmas Höganäs
i rikets telenät. Man öppnar en telegrafstation, vars drift till hälften bekostas av
Gruvbolaget och till hälften av staten.
Föreståndaren heter Frodig och har en
årslön av 850 Rdr. Den 31 juli 1865,
under festliga former, invigs järnvägen

Helsingborg - Landskrona. Det är som att
öppna en dammJucka och släppa lös en
flod av sjudande företagsamhet och
aktivitet. Över Landskrona - Eslöv har nu
nordväst- skåningarna järnvägsförbindelse
med Stockholm. En följd synes bli att
man upprättar tre dagliga reguljära
ångbåtsturer på H-H-leden. I Helsingborg
kan man nu för 2:50 Rdr köpa en
genomgående biljett till Köpenhamn . Från
ångbåten går man direkt ombord på
Köpenhamns-tåget. Därmed har en
fantastisk möjlighet öppnats för 1860talets människor - de kan nu åka järnväg
från den svenska till den danska
huvudstaden eller tvärtom. Det går tre tåg
dagligen i vardera riktningen Helsinborg Eslöv. Resan tar två timmar.
Sommaren 1866 prövar man stambanan
praktiskt. Man anordnar en sällskapsresa
från Helsingborg till Stockholm. Och här
nere anordnas lustresor till Fredensborg.
Nöjet kostar 1:50 Rdr.
Så håller något alldeles nytt på att
tränga in i vårt samhälle; konsten att
fotografera. Fotografikonsten slår igenom
i Helsingborg detta årtionde. Det nya
yrket bärs upp av både män och kvinnor.
Vi fäster oss särskilt vid en kvinna Hanna Fortmeijer - som verkar att vara
särskilt framåt. I september år 1865 öppnar hon sin fotoatelje belägen i snickare
Strömbergs gård i Möllegränden. Hon är
expansiv, i augusti 1870 öppnar hon filial
i Höganäs, mittemot kyrkan . Följande
fotografer verkar i Helsingborg på 1860talet: K L Wilkens, B Bergström, A
Wais, N Pettersson, Louise Nordman, L
du Rietz, I Gylling och Frankel. Den
senare hör hemma i Köpenhamn , han
öppnade en tillfällig fotoatelje 1861.
Redan under året 1860 upprättade B
Bergström och A Wais sin atelje. De slog
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att föra den. Santos förliste på Nordsjön
1882. Hela besättningen räddades och
landsattes i England.
Den 1 december 1869 sjösättes varvets
fjärde fartyg, det ståtliga barkskeppet
Hedvig om 250 läster och segelklart
värderat till 80.000 Rdr. Genom C
Henckels initiativ skapas här av
tillgängliga råvaror stora värden. 80
arbetare är sysselsatta i hans varv.
Som nämnts på annat ställe lägger man
den 6 oktober 1866 ut Svinbådans
fyrskepp. Härigenom sparas många
sjömäns liv och väldiga fartygsvärden .
Lotsdirektören fastställer avlöningarna för
de nya tjänsterna som bär inrättas.
Befälhavaren på fyrskeppet får 1.200 Rdr
i årlig lön, styrmannen får 700, matroser
och fyrbiträden 550 och slutligen kocken
350 Rdr. Det bestäms samtidigt hur stora
veckoransoner av proviant männen ska
ha.
Smör ett halvt skålpund, kaffebönor lika
mycket. Vidare får man bröd, te och
sirap, två kannor vatten per dag och
slutligen två gånger i veckan en pudding
tillagad av bland annat mjöl och sirap.
Ångbåtstrafiken utvecklar sig snabbt
både i fråga om säkerhet och snabbhet.
En sjöfartsbändelse av världsformat är att
Suez-kanalen den 16 november 1869
öppnas för trafik. Man började bygga för
tio år sedan. Kediven i Egypten
"utlånade" arbetslag på 20.000 man som
fick arbeta en månad i taget.
En annan nästan exakt samtida
trafikhändelse inträffar i Amerika. Den 11
september 1869 slår man in den allra sista
spiken i den sista rälsen på Pacifik-banan.
Därmed har järnvägsförbindelse öppnats
tvärs över den Nordamerikanska
kontinenten . Allt vittnade om framåtanda
och dådkraft. Man är inte längre beroende
av den tidsödande och riskabla Kap Horntraden. En flodvåg av invandrare väller
västerut. Vi skulle förmoda att rätt många
Kulla-bor är med i den.

sig ner i skräddare Ahlbergs gård och ute
i Brunnby, hos handlare Agardh upprättar
fotografen OJ Wellen en atelje. Det sker
i november 1868. Fotograferna hade
rimliga priser, man fick ett dussin
bröstbilder för 1:50 - 2:00 Rdr.
Året 1866 synes ha varit mycket
händelserikt. I maj ser vi annonser om
den amerikanska symaskinen av märket
Singer. Den är något av ett under. Den
kan arbeta med alla slags tråd. Det behövs
bara en timmas undervisning så klarar
man den. August Nilsson i Helsingborg
säljer den. Priset är 80 Rdr i standardtyp,
150 Rdr i extra fint utförande.
Sommaren 1866 lägger man ut telegrafkabeln under Atlanten mellan Amerika
och Europa. Man bar misslyckats vid ett
första försök, men så använder man sig
av jätteångaren Great Eastern. Detta
fartyg som sjösattes 1859 lastade 22.500
ton, kunde ta 4.000 passagerare eller
10.000 soldater. Längden var 696 fot och
det var försett med hjul, propeller och
segel och hade sex master för de senares
skull. De två världsdelarna kommer
väldigt närmare varandra. Men det är
ganska dyrt att använda sig av det nya
kommunik:ationsmedlet. Hundra bokstäver
kostar 20 engelska pund.
Och så en händelse på hemmaplan som
kommer att få stor betydelse för vår bygd.
Till Helsingborgs stadsfullmäktiges
sammanträde i januari 1866 inlämnar C
Henckel en begäran att få åt sig upplåtet
en tomt på 4.000 kvadratalnar vid hamnen
för att där anlägga ett varv.
Hans ansökan bifalles. Tidningarna
gratulerar honom. Och C Henckel synes
vara en drivande karl. Redan i oktober
1867 går det första av hans fartyg av
stapeln. Det gäller skonerten Santos, som
bil- och bolfärdig värderas till 28.000
Rdr, fullt tacklad till 42.000 Rdr. Santos
är på 95 läster, är 110 fot lång och byggd
av ek och furu. Längre fram i tiden
kommer
Mölleskepparen L P Norrman
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Såren efter inbördeskriget höll på att
läkas, och på tal om det kan nämnas att
två Mölle-bor var med i det. Dels Sigfrid
Kjöllerström dels Magnus Larsson. Den
senare inom flottan, fick som veteran en
livslång livränta som efter hans död
överfördes på hans änka Kersti Larsson,
boende på Bökebolets sydsluttning. Hon
do~ år 1943, 94 år gammal.
Angan visar sin överlägsenhet. I
december 1867 sätts ett optmtistiskt
rekord inom Atlant-sjöfarten i det att
emigrantångaren City of Paris på åtta
dagar gör resan från Liverpool i England
till New York.
Ångbåtarnas framfart får emellertid
också negativa verkningar i Helsingborg.
De betydelsefulla och sjösäkra färjemännen på H-H-leden akterutseglas. Deras
yrke har vilat på uråldriga privilegier och
förmåner, som de nu mister. De har
tillhandahållit snabbseglande och sjösäkra
båtar bemannade av skickligt, äkta
sjöfolk, men är nu ur leken, inte så
nödvändiga längre. De klagar hos
regeringen, men denna är kallsinnig.
Tiden har gått förbi dem.
Lite roligare trafik.saker.
På hösten år 1868 når oss uppgiften att
velocipeden kommit i bruk i Amerika.
Kommer nyheterna från Amerika? Det
dröjer inte länge förrän en verkstad i
Göteborg börjar tillverka den och snart
nog kan man köpa den i Helsingborg.
Holst i Bruksgatan tillhandahåller den
1869. En stockholmare gör ett praktiskt
prov med den. Han cyklar - kanske det
hette velocipedar - från Stockholm ned till
Småland med en packning på 145
skålpund, en sträcka på 33 mil, utan
mankemang.
I maj 1868 sänder man ett telegram
från Amerika till en affärsman 1
Helsingör. Det rymmer tolv ord, kostar
68 Rdr och tar två timmar. Kanske som

en följd av den lyckade sändningen blir
det den 17 augusti 1869 officiellt möjligt
att telegrafera mellan Amerika och
Sverige. 12 ord kostar 34 Rdr.
Helsingborg har utvecklat sig till en
brunnsort av god klang. Man ståtar med
inte mindre än två brunnsplatser, Ramlösa
och Hälsan. Båda har sommaren 1865
vardera 425 gäster. Härtill kommer 158
gratisgäster i Ramlösa, ett åtagande i
barmhärtighetens tjänst. Ramlösa brukar
dra igång säsongen den 15 juni och
erbjuder under sommaren en rik provkarta
på kroppslig och själslig vård och
avkoppling med stimulerande aktiviteter.
Utom ren sjukvård och brunnsdrickning
tillhandahåller man gran- och tallbarrsbad,
gyttjebad, bad i salta havet med hjälp av
badvagnar. Man anordnar baler, ofta till
ära för någon eller till minne av någon
händelse, man uppbjuder till lekar,
idrottstävlingar, konserter, promenader,
modeuppvisningar, ballonguppstigningar,
ja man utvecklar societetsliv i största
allmänhet. Mot rimliga kostnader får man
bli delaktig i allt som bjuds. Man kan få
ett rum i Ramlösa för 15 - 30 Riksdaler i
månaden. En dags kosthåll kan kosta en
Rdr och 84 öre. Fattigt folk som torpare,
tjänstehjon och arbetsfolk kommer
billigare undan. De behöver bara betala en
och femtio.
Ett något smutsigare näringsfång fanns
ute i Pålsjö. På stadens mark ligger en
stenkolsgruva från vilken hämtas nyttigt
bränsle. Under år 1870 var ett 70-tal man
sysselsatta här. Man kunde här hämta
stenkol till ett pris av 1:25 Rdr för fem
kubikfot. En kubikfot = 26 liter.
Och, inne på stenkol, tar Höganäs en
poäng. I samband med Paris- utställningen
sommaren 1868 får Höganäs Stenkolsverk
ett hederspris på 9.000 Francs. Beloppet
ska användas till ett fromt ändamål, lovar
gruvstyrelsen.
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Socialt
Det kom en ny strafflag på 1860 - talet.
Den utfärdades den 16 februari 1864. Den
var betydligt mildare än 1734 års strafflag, som den avlöste, men vi hittar dock
sex brott vilka medförde livets förlust, bl
a om man förgriper sig på Kungen.
1864 års strafflag bestämmer att
dödsstraff ska verkställas genom halshuggning och försiggå offentligt. Är en
dödsdömd kvinna havande får hon
uppskov till efter att hon fött sitt barn.
Kroppsstraff, skamstraff, landsförvisning
och förlust av ära är borttagna i denna
lag.
1864 års lag håller strängt på sedlighet
och tukt. Idkar gift man otukt med ogift
kvinna kan det kosta honom sex månaders
fängelse. Samma gäller om gift kvinna
övar otukt med ogift man. Blodskam kan
dra med sig livstids straffarbete. Arbetar
man på söndag eller helgdag böte 20
Riksdaler. Stjäler man för minst 15 Rdr
värde kan det bli sex månader fängelse.
Kvinna som fördriver foster kan få sex års
fängelse.
Om man inte har pengar till böter kan
man efter en bestämd skala förvandla dem
till fängelse på vatten och bröd. 20 Rdr
omvandlas till fyra dagars fängelse,
hundra Rdr till elva dagar. Den som är
dömd till livstid och sitter inne och
därunder gör något nytt brott kan få en
hemsk straffskärpning genom att sättas i
mörk cell, i 21 dygn upp till tre omgångar
dock med tre månaders paus mellan varje
omgång. I saköreslängdema för våra
bygder för 1860-talet kan vi följa eller se
prov på hur lagen tillämpades.
Danskarna och tyskarna kivar om
Schleswig-Holstein och kivet utmynnar i
krig. För att få folk till sin örlogsflotta
driver danskarna en värvningskampanj i
våra bygder, där hågade erbjuds goda
villkor.

På det rent mänskliga planet händer det en
hel del i våra bygder under 1860-talet.
Vid nyåret 1861 bildar man i Höganäs
en skarpskyttekår. Bagare J B Westrup
står som ledare och att döma av stadgarna
är det en stabil sammanslutning. Man
betalar en Riksdaler i inträdesavgift och
sedan en Rdr i kvartalet som
medlemsavgift. Man har två övningar i
veckan. 25 man bildar ett korpralskap,
fyra korpralskap bildar ett kompani och
fyra kompanier en bataljon.
Från Danmark har man införskaffat 40
gevär och underhandlar med Husqvama
om att därifrån få ett parti räfflade
moderna gevär.
Skarpskytteväsendet
tillkom efter en artikelserie av Victor
Rydberg i Göteborgs Handels- och
Sjö fartstidning oktober år 1859. Iden föll
i god jord och blev till något av en
folkrörelse med som högst 40.000
medlemmar. Som framgått nådde iden
Höganäs vid nyåret 1860/61.
En julidag år 1861 hittar man i
Stubbarp (Helsinborgslandsförsamling) på
en trappa till en gård ett litet levande
nyfött barn som någon lagt dit.
Kronofogden efterlyser modem , men som
ingen anmäler sig får han ta hand om det
lilla knytet och se till att det blir
omvårdat.
Den 18 oktober 1863 äger en historisk
träff rum i Viken. En grupp glada män
sammanstrålar. Alla har det gemensamt
att de varit med i slaget vid Leipzig
oktober 1813 - och överlevt. Nu efter 50
år höjer de sina glas till minnet av segern.
Av de närvarande är det två bröder Le
Veaux , Nils och Petter. Ytterligare tre
bröder som varit med har avlidit. Även
kvartermästare Angresius från
Helsingborg är med vid detta tillfälle, där
en intervjuare med bandspelare skulle ha
kunnat fånga in en mängd historiskt stoff.
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över till Danmark. Sundet ligger pålitligt
bundet.
Till vinterhalvårets nöjen i Helsing~org
hör maskeradbalerna. En annons i OP i
februari 1862 vittnar därom: "Den 16
februari 1862 anordnas maskeradbal på
Hotel Mollberg. 2 Rdr kostar det att vara
med. Demaskering sker klockan 22 och
sedan fortsä tter dansen till klockan 2.
Klädslar finns att hyra å festlokalen".
Sommartid blev det andra nöjen att
döma efter en annons i ÖP i juli 1866.
Det framgår att en fru Sophie Hjortsberg
meddelar simundervisning för fruntimmer.
Det sker i Nya Badhusets fruntimmerbassin och kostar fem Rdr.
I Helsingborg har man regelbundna
torgmarknader. Och här kan det gå livligt
till. Fyllerister vill ställa till slagsmål,
men de förpassas kvickt nog till
Sandboden som arrestlokalen kallas . På
Hbg:s torg kan man köpa levande djur
vilka det är ett stort utbud. En häst kan
man få för 600 - 900 Rdr, en mjölkko för
l 00 - 120, ett par oxar för 300, en kviga
för så där 70 Rdr. Vid ett torg räknar
man inte mindre än 40 slaktarvagnar från
vilka man kan köpa prima oxkött för 17
öre skålpundet. Vid ett tillfälle tar polisen
ett par "harpluftsdamer". Vad det är för
ena kan man undra.
Marknaden har också ett musikaliskt
inslag . Gatusångare framträder och
sjunger den vemodiga visan om Silbodals
gamle. Det kanske fordrar en närmare
förklaring. I Silbodal , i Värmland, vid
mitten av 60-talet fanns en präst vid namn
Lindbäck, som anklagades för att med
hjälp av arsenik, so m han blandat i
nattvardsvinet, tagit livet av ett antal
gamlingar, s k fattighjon . Han gjorde sju
försök varav tre lyckades. I vederbörlig
ordning
dömes
han
till
döden,
halshuggning, men han går straffets
verkställighet i förväg genom att hänga sig
i cellen i fängelset i Karlstad .
I Brunnby förekommer det också
dramati sk död , dock inte av brottslig
karaktär. Kyrkoherden i Brunnby heter

Svenska sjömän erbjuds upp till 550 Rdr
i städja och sedan en månadshyra av 24
Rdr. Styrmän ges ännu bättre villkor; 600
Rdr i städja och månadshyra av 28 Rdr.
Det uppges förstås inte om några från
våra bygder nappat.
Året 1865 är fyllt av små och stora
händelser. I februari läser vi en annons
som röjer något av
livsföringen .
"Slädbjällror till salu, hos Amhamn
Helsingborg", säger annonsen. Och vid
samma tid refereras slädpartier som är ett
av denna tids vinterevenemang. Ett sådant
bestående av 50 ekipage går till Råå , ett
annat räknande 30 slädar går till Ramlösa.
I täten har man svenska fanan och musik .
Det blir dans och mat och dryck på
utflyktsmålen . Vi kan återuppliva den
romantiska stämningen med de klingande
bjällrorna på den vita rena snön och den
varma feststämningen som slår emot en
vid framkomsten.
Ett allvarligare inslag i vinterns snö och
kyla är att vargar dyker upp i Skåne. I
mars året 1865 har de farliga bestarna
visat sig i Stenestad, Röstånga , Billinge,
Rönneholm , Tjörnarp 111 tl platser. Att de
drar sig så långt söderut beror på den
snöiga och kalla vintern.
Vintern 1867 har man dem där igen.
Vid ett tillfälle smyger de ända fram till
djurstallarna och försöker ta sig in till
djuren, men upptäcks och skräms iväg.
Allvarligare blir det i Färingstofta. En
februaridag 67 sitter två vargar vid
vägkanten, en liten flicka är på väg förbi,
ovetande. Plötsligt rusar vargarna emot
henne, hon ser faran, ropar på hjälp , i
byn hör man hennes skrik, upptäcker
hennes nödställda situation, man rusar till
och lyckas skrämma bort rovdjuren.
Flickebarnet klarar sig.
Det synes ha varit stränga vintrar denna
tid. I februari 1870 går sex skolpojkar
från Helsingborg på skridskor på isen
över Öresund till Danmark. De startar i
Råå , snuddar vid Ven och kommer
lyckligt över. Följande år, i januai 1871
kan man med häst och släde på isen köra
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grå på ryggen , bortlupo i söndags från
D:r Netzlers gård . Den rättsinnige tillvaratagaren erhåller belöning då han
anmäler sig hos D:r Netzler."
Annonsen talar för sig själv.
Under 1860 - talet härjar krinolinen.
Damerna har det ganska svårt med det
väldiga plagget. När det blåser storm är
de nästan värnlösa, men kan i viss mån
klara sig genom att lyfta plagget över
huvudet, allt till karlarnas förtjusning .
Den kända gatan i Stockholm, Västerlånggatan , blockeras nästan helt vid ett tillfälle
av ett par krinolinklädda damer. När
drottningen , klädd i dessa vidlyftiga
tygmassor , ska gå ur sin vagn snavar hon
- offer för modets tyranni.
Flickorna i Mölle ville följa med sin
tid, de ville inte vara sämre än andra. Det
kostade emellertid att skaffa rotting,
fiskben och fina stål fjädrar att hålla ut
underkjolarna med . De begav sig ut i
fälten och skar så kallade tillingar som de
sydde in i plaggen, dymedelst givande
dem den rätta klockformen . Omkring år
1868 slapp kvinnorna fria från denna
vidlyftiga modenyck.
1860-talet har en bister belastning:
missväxt och hungersnöd. Åren 1868 och
69 var svåra. Vi kan tydligt utläsa det i
våra
lokaltidningar.
Fattigvården 1
Helsingborg anordnar utspisningar där
man får en portion soppa för tio öre. Vill
man ha bröd till kostar den 14 öre. Man
kan få köpa subventionerat rågbröd
vägande ett lispund = 8,5 kilo för en Rdr
och 33 öre. Verksamheten går bra, synes
ha starkt underlag. På en vecka serveras
17. 000 portioner soppa.
Från Myresjö i Småland uppges att av
tusen invånare saknar 800 bröd och
arbetsförtjänst. l Väl inge och i Kattarp tas
det upp kollekt till nödlidande i Småland,
hela 210 Riksdaler kommer in.
I Dalsland och i Elfsborgs län, sägs
det, försöker man göra mjöl till bak av
potatisskal och halm, men resultatet blir
inte särskilt lyckat.
Det finns också andra händelser på den

Peter Dahlberg, född år 1794, har varit i
tjänst i Brunnby sedan 1845, dör den 30
april 1870 och skall jordfästas den 12
maj . Akten skall förrättas av den 80-årige
domprosten i Välinge, M Falck . Just när
Falck står framför altaret får han
blodslag , segnar ner , bärs in i prästgården, där han dör på natten kl 4 . 15.
Brunnby kyrkogård hade utvidgats
någon månad tidigare. Den nya avdelningen togs i bruk och invigdes den 28
juni 1870 genom begravningen av
ryktarens på Krapperup A Fribergs
nioåriga dotter Gustava.
Invigningen förrättades av bi skop A
Hyllander. På kartan i Länsstyrelsens
arkiv
kan
v1
närmare
studera
utvidgningen.
Det förekom miljövård redan vid denna
tid. Enligt § 22 i gällande fiskeristadgar
får närdingarna, varmed man fiskar sill ,
inte ha mindre maskor än en tum i
kvadrat. En mängd fiskare från Mölle,
Arild, Nyharnn, Råå, Viken, Lerhamn gör
1 juni 1868 en framställning hos
regeringen om att få minska maskstorleken med 1/6 tum. De får rätt till det.
Härigenom kunde man fånga sill som var
mindre till storleken .
Historiskt intresse visar man i Tågarp.
På Rönnarps bjär, strax nordost om
Tågarps station frilägger man ett
intressant historiskt minnesmärke; nämligen ett järnkors som, enligt inskriptionen,
uppsatts till minne av en dansk prins.
"Olof Haraldsson stupade här år 1142 i
slaget mot Kung Erik af Danmark" står
det. Finns minnemärker månntro kvar?
Så några tidstypiska livstecken som
säger en del om 1860 - ralets livsföring.
En annnons som vi numera aldrig ser men
som då ofta återkom, har följande lydelse:
En frisk amma, gift, helst från landet, får
plats, anmälan till D:r Netzler.
Hr Netzler var stadsläkare i Hbg, alltså
tillhörande det övre skiktet. Hans sätt att
leva kan utläsas av en annons som han
inför i Helsingborgs-Posten den 26 juni
1866: "Tvenne grisar af vilka den ene var

10

.

skuggiga sidan av 1860-talet , saker som vi
idag inte alls räknar med. 16 personer
avrättas i vårt land under 1860 - talet ,
8.670 dog i smittkoppor, 5.322 av kolera .
Under år 1869 ihjälhungrade åtta personer
i vårt land. Allt enligt den utförliga
folkräkningen år 1870.

Missväxt, sjukdomar och utvandring
gjorde att Sveriges folkmängd minskade.
Under år 1868 med 22.601, under år
1869 med 14.323 personer. Något unikt i
vår historia under fredstid och ett
vittnesbörd om att livet var kargt i gamla
Sverige dessa två år.

Utvandring
1860-talets svenskar
försöker
lösa
nödsituationen på sitt sätt - genom att
utvandra till Amerika. Just våren 1868
flammar Amerika-febern upp , häftigt och
plötsligt. Detta år tredubblas antalet
utvandrare. Det är nästan köer i
Kullasocknarnas pastorsexpeditioner när
det gäller att ta ut flyttningsattester.
Nästan varje dag passerar större eller
mindre grupper av utvandrare genom
Helsingborg på väg till Köpenhamn eller
Göteborg f v h till det lockande Amerika.
Ofta nog tas de emot av stora skaror
Helsingborgare som hurrar för dem och
önskar dem lycka till medan de följer dem
till deras fartyg.
En dag anländer en stor grupp
människor från Göinge. De har sålt allt
vad de äger, nu siktar de på Amerika. En
apri ldag år 1869 kommer en grupp,
bestående av 14 arbetarfamilj er från
• Höganäs. Hel singborgarna som möter
dem har särskild värme
i sina
välgångsönskningar då de fö lj er dem till
Köpenhamns-båten . En dag kommer en
bastant skara människor, de visar sig vara
från Rebbelberga. En marsdag 1868
uppenbarar sig en hurtfrisk skara
bestående av tjugu pojkar och fem flickor,
alla unga, alla entusiasti ska inför
Amerika-äventyret. Så kommer en grupp
Fleninge-bor. Fattigvården har betalat
deras Amerika-biljett; sånt förekom också.
Det
uppstår
ett
nytt ,
lönande
näringsfång - att frakta utvandrare till
Amerika. I tidningarna börjar det vimla
av Amerika-annonser, vissa dagar kan jag
räkna till fem stycken. En lång rad

rederilinjer konkurrerar om utvandrarnas
gunst. Där är Cunard, Guions, Inman,
Allan, North-American Lloyd, Sloman m
fl. John Olsson Strandgatan Hbg är agent
för de stora linjerna Cunard , Guion och
lnman . Det uppstår en väldig flotta av
em/_grantfartyg.
Overlag erbjuder de god service. Full
kost ingår i priset, ombord finns det
läkare och tolk. Den senare medföljer
passagerarna
till
Chicago.
Genom
samarbete med järnvägsbolagen kan man
på sin biljett åka ända fram till denna stad
- och ännu mer, här kan man gratis i fem
dagar få bo på härbärge som Järnvägsbolaget byggt. Den långväga resenären får
tillfälle hämta sig medan han söker efter
arbete. Invandraren kan också få hjälp av
tolken med att tyda kartor och lagar om
han ämnar köpa eller förvärva jord .
Dessvärre dyker det också upp runnare,
"runnars" obskyra män som mot betalning
erbjuder sina ~jänster men som schappar
med pengarna utan att lämna gentjänster.
Detta framgår av Amerika-brev som nu
börjar publiceras i våra tidningar. Utvandrare varnas. I resebreven förekommer
också dramatiska episoder. En 75-årig
man som är på väg dit över för att besöka
sina söner dör på överresan. Det
förkommer också att barn födes ute på
Atlanten på väg mot det förlovade landet.
Var får det medborgarskap kan man
undra. Korrespondenser från det fjärran
landet kan också vittna om att indianerna
är ett hot. En svensk smed vid namn Joh:s
Andersson som bor vid Atlantik City blir
överfallen av rödskinnen, dödad och
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april månad 1869 lämnade 7 . 150 personer
båtledes Göteborg , med kurs västerut,
2.555 av dem var kvinnor. Under en
vecka, samma år, lämnar 1.350 utvandrare Göteborg. 2.000 människor med
siktet på Amerika står i kö på Göteborgs
kajer för att komma ombord på något
utvandrarfartyg . Det är som om hela
städer begav sig iväg från sitt land.
Utvandrarna har tydligen satt sin prägel
på livet i Göteborg vid denna tid.
På några aprildagar året 1869 reser mer
än 1.000 smålänningar över Malmö till
Amerika.
En genomgång av in- och utflyttningslängden för Höganäs bruksförsamling för
åren 1867 , 68 och 69 ger vid handen att
I 04 Höganäs-bor utvandrade till Amerika
dessa tre år. Av resenärerna var 62 män
och 42 kvinnor. Gruppen räknade 38
arbetare, sex pigor, 17 hustrur, 27 barn,
sex ynglingar och fyra drängar. Det var
främst enkelt folk som sökte sin lycka i
Amerika.
Men utvandringen från våra hamnar
sker inte på lösa boliner, nej, myndigheterna tycks ha den under god kontroll.
En aprildag år 1868 stoppar polisen i
Göteborg ett utvandrarfartyg, Hero, just
när det ska avgå med sin levande last.
Man befarar att Hero har för många
passagerare ombord - detta fartyg får ha
312 - de räknas och farhågorna besannas.
Nu blir det tullens sak att göra en gallring . :.
innan fartyget släpps iväg. Det stiftas
också en rätt sträng lag där utvandrarna
garanteras rättigheter och skydd. Vårt
lands myndigheter har utvandrarna i varm
åtanke fastän dessa ämnar överge sitt
land.

regelrätt skalperad.
En resa över till möjligheternas land
kostar normalt på mellandäck 140 Rdr, i
andra klass kan priset bli 170 och i första
260 Rdr Rmt. Det synes dock finnas
möjligheter att ta sig över Alanten
billigare. Annonser tillkännager att man
på klipperskepp kan göra överresan för
100 Rdr.
Under
mina
forskningar
i
tidningsläggen stöter jag den 25 mars
1869 på den första auktionsannonsen där
man avser att sälja sina ägodelar för att
överflytta till Amerika:
"I anseende till emigration till Amerika
låter snickaren P Persson i Norra Varalöf
genom auktion den 3/3 69 sälja verktyg
och lösöre", säger annonsen.
I juli 1869 håller hemmansägaren Joh:s
Hansson i Mardahl auktion på allt, både
löst och fast. Han ämnar utvandra till
Amerika. I denna annons lägger vi märke
till att Johannes är gårdsägare. Han säljer
även sin gård, rusthållskronoskattehemmanet nr 2 Mardahl. Situationen
måste ha varit svår för hungertidens
människor. Den 13 april 1870 håller
vagnmakare Nils Pettersson i Tånga
offentlig auktion på sitt lösöre och sina
verktyg. Han har bestämt sig för Amerika
och skaffar sig genom auktionen
grundkapital för bosättningen i det nya,
stora landet.
Några siffror kan illustrera Amerikasugets styrka: Under år 1867 utvandrade
från Sverige till Amerika 9.334 personer.
Under år 1868 sprang siffran upp till
27. 024 och under år 1869 nådde den
39.064.
Några siffror talar för sig själv. Under

Befolkningsbilden i Kullen
Brunn by är befolkningsmässigt den största
socknen inte bara i Kullen utan även i
hela Luggude härad . Och Brunnby
behåller sin ledande ställning hela 1860tal et igenom.
Så här
ter sig
befolkningstalen för våra Kulla-socknar:

Brunnby socken
Väsby
Höganäs bruksförs
Jonstorp
Farhult
Viken
12

3.783 inv.
3.214
2.333
2. 152
1.545
940

Siffrorna är hämtade från 1870-års
mantalslängd. De skiljer sig från den
officiella folkräkningen av år 1870, som
utvisar något högre siffror.

Av byarna inom Brunn by socken var
Mölle störst med 432 invånare, därnäst
Arild med 302 och Nyhamn med 213.

"

13

.j::.

Öve1fart med färjebåt. Detalj ur Johan Knutssons målning "Öresund med Kronborg"
(Helsingborgs stadsmuseum). Målningen utförd vid mitren av J800-1ale1.
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Den inre delen av Helsingborf;S hamn vid 111irre11 av 1860-raler. Hjulångaren Ophelia är
på ingående. Xylogrc!fi efter reckning av A. T. Gellersredr i Ny Jllusrrerad Tidning 1866.
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Skånska emigrallfer på Larsens Plads i Köpenhamn på väg till Amerika. Trots järn vägsförbindelserna
gick den naturliga vägen från Sydsverige ut i världen över Öresund via Köpenhamn - då som nu.
Oljemålning av Edvard Petersen, 1890. Källa: "Öresund då, nu och sedan", Corona!Förlagshuset Norden.
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M O L L E L A G E 1870
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Som nämnts hade Mölle år 1870 enligt
mantalslängden 432 invånare, av dem 184
skattepliktiga och 248 skattefria.Sistnämnda siffran utsäger att det var
mycket barn och kanske också äldre,
ensamma, skröpliga.
De gamla Mölle-namnen bärs upp av en
mängd familjer. Sålunda finns det fyra
familjer Brandt (numren 7, 58, 70 och
71); tre familjer Pyk (numren 1, 38, och
64); lika många Rifve (numren 30, två på
nr 66); likaså är det tre familjer
Tönnesson (numren 5, 61 och 73); två
familjer Elfverson (numren 12 och 19);
lika många familjer av släkten Bolin
numren 15 och 41); och av siäkten
Corfitzon (numren 14 och 54); där är två
familjer Krabbe (numren 36 och 47); och
fyra av den livskraftiga släkten Thåre
(numren 3, 16, 44 och 73).
Vi kan ge oss tid att plocka ut några
namn ur mängden Mölle-bor. På nr 5 bor
Nils Tönnesson, född 1825 och gift med
Anna Bengtsdotter, född 1831, på nr 73
bor hans broder Bengt Tönnesson, född
1822 och gift med Helena Nilsdotter från
Jonstorp, född den 20/3 1826. De hade
flera barn, bland andra Nils P född 1850.
På nr 14 bodde Herman Corfitzon, gift
med Johanna Fisch, vilka hade barnen
Herman, Nils, Ernst och Helny. På nr 15
växte Bernhard Nilsson upp, född 1856,
vilken i slutet av sitt liv kom att lämna oss
en mängd uppgifter om livet i gamla
Mölle. Hans fader hette Nils Petersson
och hans moder Chatarina Pyk, född
1819.
Från nr 15 Mölleläge kom också en rad
kända Bolinare: Kronolänsman Anders
Bolin i Höganäs, professor Sture Bolin,
Lund och medicinalrådet Hans Bolin,
Stockholm.
Ett familjenamn som försvunnit från
Mölle fast det vid denna tid räknade fyra
familjer är namnet Möller. En ur släkten,
Nils Möller, gjorde sig känd som
17

storredare borta i Orienten, Shanghai, redade 14 stora skepp. Söner till honom lär
än i dag driva rederiet i London. Se
Anders Nilsson: Kinakaptenen. Liber -86.
Nr 60 i Mölleläge är fattighus och det
bebos av tolv personer av vilka sex är
minderåriga barn. Ute i fiskeläget räknar
vi till 25 änkor som står för egna hushåll.
Förmodligen är det sjölivets hårdhet som
avspeglas här. Elva Mölle-bor bär titeln
skeppare och till dem kommer tre
styrmän. Fiskare är det vanligaste yrket i
Mölle.
Å nr 42 har byns skomakare sin
verkstad, Nils Olsson heter han, är född
1826 och har hustru, född år 1828. Sex
barn växer upp i deras hem som ligger
vid nuvarande Gastagudan.
Tre kustvakter synes vara i tjänst i
Mölle. C F Kjöllerström, P O Lindvall
och Jöns P Svensson.
Att turister söker sig till Mölle-Kullen
kan vi finna ut av att Gustaf Elfverson på
Kulla och Anders P Bolin nere i byn har
myndigheternas tillstånd att utskänka
spiritousa drycker. Dock ej söndagar och
helgdagar då gudstjänst pågår. Bolin på nr
15 har det dyraste och högst taxerade
huset i Mölle, 3.200 Rdr är det taxerat
till, det är bara några år gammalt. Mölle
nr ett som Anders Pyks änka Inger Petersdotter, född 1817, står för, är taxerat till
1.500 Rdr. Mamsell C Bolin, boende å nr
41, vad som längre fram skulle bli Hotell
Kullaberg, hade sitt hus taxerat till 2.000
Rdr, Store-Johnsson hade hus som åsatts
värdet 1. 300 Rdr - det hade numret 26
och skulle längre fram bli Jönssons
Pensionat. Nr 12, där Anders Elfversson
bodde, räknades till de tunga medan nr
19, där Nils Elfversson bodde, räknades
till de mindre och upptogs till 300 Rdr.
Han beslutar sig längre fram för att bygga
nytt och nybygget står just under arbete
då Mölle brand bryter ut och rasar en
augustidag år 1890. Huset klarar sig tack

Örn berg, född 1835. Tre söner växer upp
här, Axel, född 1872, kommer att överta
gården. Skiftet äger rum den 25 mars
1903 och i samband med övertagandet
åtar sig Axel Pettersson att ge föräldrarna
undantag. I kontraktet förbinder sig den
nye innehavaren att ge sina föräldrar bl a
3 ,3 hektoliter potatis per år och en och en
halv liter oskummad mjölk dagligen - att
hämtas i ladugården, olika slags skjutsar
som att köra till Höganäs och hämta 30 hl
stenkol eller till kyrka och kvarn.
Undantaget gäller även om ena föräldern
dör och upphör inte förrän båda är döda,
"först sedan båda med döden afgått".
Tolv barn kommer att födas och växa
upp i Axels och Hannas gård . En son,
Hans, övertar i sin tur gården, som längre
fram får ge plats åt Gylleröds fiskarby.
Vid sekelskiftet trängde bosättare in på
Mölle bys område. Vi igenkänner flera
namn : Bernhard Rifve, målare Peter
Svensson, skräddare Per Kristensson,
sjöman K O Pettersson, Olof Pettersson,
Johannes Locks änka, snickare Olof
Rotsten, tullare Nils P Larsson, Per
Andersson, skeppare Lars P Nilsson,
målare Hjalmar Johnsson, båtsskeppare
Janne Svensson.
I grannskapet av Mölle, inåt landet,
sker en större nybildning av jordbruksfastighet. Bärekull 1 3/8 och Möllehässle
1 7 /8 sanunanslås och blir Kockenhus .
Det sker nån gång på 1860-talet. När
fastigheten strax efteråt utbjuds till
arrende sägs att den rymmer 128 tunnland
öppen jord.
Vid samma tid är antecknat i mantalslängden att Bärekulla vattenmölla är nedriven, alltså av noll värde. Bättre upp är
Bräcke vädermölla, den är taxerad till
3.000 Rdr.

vare rådigt ingripande.
I betydligt högre prisklass ligger kapten
Gustaf Elfversons Kullagård, den taxeras
till 34.000 Rdr. På vägen dit upp passerar
vi genom Bökebolets ägor. Bökebolet är
delat mellan bröderna Nils och Anders
Bökberg, vardera står för !/16 mantal,
varje hälft är taxerad till 2.500 Rdr. Båda
bröderna är båtsskeppare och båda har
många barn, övervägande flickor. Nitton
arrendatorer har slagit sig ner på
Bökebolets mark. Vi har namnen på dem:
Anders Larsson, Måns Nilsson, Anders
Bengtsson, Anders Larsson, Bengt
Pålsson, Anders Bengtsson, Bengt
Andersson, född 1823, har två barn:
Magnus, född 1855 och Johanna, född
1859, vidare Sven Bengtsson, Peter
Persson, Jöns P Fisk, Nils Mattison, Ola
Jönsson, Peter Petersson, Peter Hoberg,
Else Sjöström, Jöns Andersson, Nils
Sjöström, Lars Andersson och kustsergeant P Lindblad.
Kloss intill Mölleläge, eller är det
tvärtom, ligger Mölle by bestående av två
gårdar, båda underlydande baronen på
Krapperup. Nr 1 innehar båtsskepparen
Bengt Larsson, född 1830, med hustru,
född 1828, Sissa heter hon; de har flera
barn. Ganska oväntat tar de namnet
"Knafve". Deras stugelänga var träffpunkt
för ungdomarna där de lekte och dansade,
de s k "kattabalerna" ägde rum här.
Denna idylliska sed avbröts tvärt vid
Mölle brand i augusti 1890. En del av
gården brann ner. Den breda Järnvägsallen kom att gå över dess ägor. En rest
av gården fanns kvar och på dess gavel
var i min ungdom målat en väldig
Marabou-stork , reklam för choklad .
Gården nr 2 i Mölle by innehar Petter
Svensson, född 1828, gift med Frederika
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NYHAMN
23 . Skeppare Jöns Chr Cronberg, f 1818
24. Båtskeppare Jöns Persson , född 1826,
hustru , född 1833
25 . Per Persson, f 1831 , hustru f 1832
26. Anders Jönsson den äldre, född 1806,
hustru , född 1809
27. Anders Jönsson den yngre, född 1839,
hustru , född 1838
28 . Lars Andersson , född 1833
29 . Skeppare Pehr Chr Cronberg, f 18 12,
hustru, född 181 2
30 . Styrman Chr Cronberg, född 1818,
hustru, född 1841
31 . Båtskeppare Peter Petersson, f 1824,
hustru, född 1827
32. Skeppare Magnus Nilsson , född 1828,
hustru , född 1831
33. Båtskeppare Bengt Jacobsson , f 181 6,
hustru, född 1814
34. Styrman Anders Johansson , f 183 8,
hustru , född 1842
35 . Skepparen Anders Jönsson , f 1806,
hustru , född 1809
36. Styrman Jöns P Cronberg, född 1825,
hustru , född 1837
37 . Nils Möller, född 1832
38. Kustvakt P J Leveau, född 1830,
hustru, född 1838
39. Kustvakt Jöns Adamsson, född 1818,
hustru , född 1813
Av männen i Nyhamn synes 20 föra
fartyg . Kustvakten P J Leveau bosätter sig
längre fram i Mölle, där han intar en
ledande plats.
Av taxeringslängdema för året 1868
utläser vi att i Nyhamn utvecklar två
storredare sin verksamhet. Ola Nilsson
Homdahl och Pehr ·Christian Cronberg
heter de. Homdahl står för fem fartyg,
det största heter Familjen och är
skonertskepp om 100 läster. Det näst
största är skonerten Anna om 58 läster.
P Chr Cronberg står fö r fyra fartyg:
briggen Skåne, 85 läster, skonerten Activ
73 läster, Två Bröder, 40 läster och
Christina, också på 40 läster.

Nyhamn har vuxit ut till ett blomstrande
fi skeläge på 1860-talet.
Bredvid fiske ägnar sig Nyhamns-boma åt
sj öfart och skeppsbygge. Kölar till stora
skepp sträcktes på den öppna stranden vid
Nyhamn. När bygge~!! är bil- och bolfärdiga varpas de ut i Oresund , riggas och
får sedan i fulltrimmat skick göra vida
resor över Östersjön, Nordsjön och
Medelhavet.
Följande bodde
Nyhamn enligt
mantalslängder och kyrkoböcker senare
delen av 1860 - talet. Lägenhetsnumret
står till vänster.
Namnen Cronberg och Homdahl dominerar befolkningsbilden.
1. Änkan Anna Lundh
2. Jöns Cronberg, f 1818, hustru f -23
3. Anders Månsson , f 1815, hustru f -1 6
4. Peter Olssons änka, född 1808
5. Jöns Andersson, f 1800, hustru f -24
6. Johan Pålsson , Tambo, född 1805
7. Nils Hansson, f 1797, hustru f 1808
8. Peter Andersson, f 1816, hustru f -19
9. Skeppare Peter Lundh, född 181 3,
hustru Hanna, född 1811
10. Nils Svensson, född 1804
11. Nils P Öfverbergs arvingar
12. Båtskeppare Sven Andersson, f 1818 ,
hustru född 1809
13. Skeppare Trulls P-son Lundh, f 1830,
hustru född 1822
14. Båtskeppare Ola Jönsson , född 1823,
hustru född_l822
15. Båtskeppare Johannes Svensson, född
1800, hustru f 1805
16. Ola Svensson, f 1826, hustru f 1834
17. Lars Nilsson , f 1836, hustru f 1836
18. Styrman Johan Rosenberg , f 1834,
hustru född 182 1
19. Båtskeppare Hans Andersson, f 1824
20. Skeppare Sven Nilsson Homdahl,
född 1820, hustru f 1839
2 1. Skeppare Ola Nil sson Homdahl , f -1 8
22. Styrman Jöns Andersson, född 1833,
hustru född 1831
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med sina bröder byggde han på öppna
stranden vid Nyhamns hamn stora skepp
och båtar. Det var åren 1850-60.
Timmermän och båtbyggare sökte sig hit
och fick arbete. De skulle också ha kost
under arbetet. Maten lagades till i väldiga
kittlar. Det kokades väldiga massor av
potatis, som sedan stektes. Det skars upp
väldiga högar av fläsk. Det kunde vara 30
man som skulle utspisas ...
Anna Göransson berättade vidare:
- Det var gott om plats i stuglängan hos
Mor Cronberg eller moster Bolla, som
hon kallades. Hon hade fyra söner som
drev lantbruk eller seglade. Christmas,
Martin, Janne och Edvard. De hade egna,
namngivna rum. I en kammare delade jag
rum med moster Bolla. Hon var moster
till halva Nyhamn där det vimlade av
Cronbergare. Så var hon syster till Lundh
i Skättekärr och därmed befryndad med
alla Lundhama.

Briggen Skåne var byggd på stranden
vid Nyhamn år 1863. Den hade 13 fots
djupgående. Även Två Bröder hade
byggts där redan år 1854. "Skåne" hade
den 30-årige J O Cronberg som befälhavare och Christmas Cronberg, 22 år, som
styrman. Den seglade främst på Nordoch Östersjöfart; vid taxeringen 1868
beräknades den ge en vinst på 1.500
Riksdaler.
Av övriga bybor kan nämnas Nils Möller
står för ett skepp som heter Runeberg.
Han bebor det dyraste huset i Nyhamn,
taxerat till 4.000 Rdr. Anders Jönsson reder en skonert, Carl Victor, om 60 läster.
Vi har ett personligt vittnesbörd från en
känd kvinna i släkten Cronberg, nämligen
Mor Sven Cronberg, boende i Skättekärr.
Hon berättade omkring år 1903 för den
18-åriga Anna Göransson:
- Min man, Sven Cronberg, var
skeppare och skeppsbyggare. Tillsammans

LERHAMN
Fiskeläget Lerhamn, där nedanför det
Gyllenstiemska godset Krapperup, lyser
vid denna tid emot oss av aktivitet och
framåtanda. Granskar vi taxeringslängder
och andra officiella handlingar för år 1868
möts vi av en imponerande räcka fartyg
hemmahörande i Lerhamn, redade av
Lerhamns-bor, dirigerade därute på
världshaven från det lilla Lerhamn.
Namnen på fartygen liksom deras lastförmåga är utsatt. Gårdsnurnret till vänster.
1 Jöns A Öfverberg
jakt Två Syskon
15 läster
4 Hans P Fex
skonert Johanna Matilda 49
7 Hans Jönsson Fex
skonert Christina Matilda 80
9 Anders N Colja
skonert Gesina Menzinga 67
11 Lars Olsson
skonert Anna Catharina
36
"
Carolina
71
delägare i fiskebåt
"

Nils Öfverberg
29 läster
jakt Mathilda .~atharina
14 Nils Jönsson Ofverberg
jakt Inrika
36
15 Sven Nilsson Fex
jakt Berhardina
20
17 Nils P Andersson
skonert Augusta
105
"
fiskebåt
18 Bengt Jönsson F ex
jakt Två Bröder
19 "
Lars Jönsson Fex
fartyg
100 "
Anders Svensson
jakt Venus
16 "
Christer Andersson
skonert Carolina
58 "
Det är en ståtlig uteseglande flotta under
Lerhamns flagg. Nog sysselsätter den
hundratalet sjömän. Vid denna tid räknar
vi till tjugu skeppare och fyra styrmän i
Lerhamn. Seglationen avsätter vackra
siffror i inkomst och skattekolumner.
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Och solen i Lerhamn lyser på rader av
stiliga kaptenshus. De är taxerade till både
två- och tretusen Riksdaler. Det sades om
Lerhamn att fattiga sockenbor begav sig
dit för att tigga.

Lerhamn behåller sin lyskraft några
årtionde framöver. Detta fiskeläge står
och faller med de svällande seglen och de
stolta skeppen. När ångbåtarna blandar sig
i leken blir Lerhamn akterutseglat, dejsar.
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HOGANAS
Höganäs Bruks församling har, enligt
mantalslängden 1868, 2.581 invånare. Av
dem är 1.280 män och 1.301 kvinnor,
alltså ett litet överskott för det kvinnliga
könet. Av Höganäs ' invånare är 1. 314
fria från skatt och har därmed majoritet
gentemot de skattande, som räknar 1. 267.
Man räknar 835 matlag i Höganäs
Bruksförsarnling.
Höganäs Stenkolsverk hade, enligt mantalslängden, 668 inskrivna arbetare i sina
rullor. Varje arbetare hade sitt arbetsnummer. Nummer ett i denna rulla hette
Daniel Emberg och var född år 1832 med
hustru , född 1831. De hade fyra barn:
Oscar, född år 1855, Gottfrid, född 1863,
Hildur, född 1860, Jenny, född 1867.
Dopnamnen kan ge en antydan om namnsskicket i den tidens gruvarbetare-familjer.
Siste man i rullan, han med numret 668,
hette Gustaf Jönsson och var född så sent
som år 185.S, alltså bara en pojke som på
fullt allvar var ute i förvärvslivet. Han var
inte ensam om sin unga ålder; granskar vi
arbetsrullan finner vi att numren efter 576
var födda efter år 1850, alltså l7 - 18 år
gamla. Omkring_JOO un_ga pojkar arbetade
inom Höganäs-bolaget på 1860 - talet.
Utom gruvarbetare och andra arbetare
finns i rullan upptaget "Grufvans enkor"!
År 1868 räknade de 74 stycken. Den
äldsta är Hanna Schildt, född 1784, vilket
ger en ålder av 84 år. Näst äldst bland
änkorna är Greta Dencker, född 17 89,
blind. Så tillkommer 15 "lösdrifvare"!
Taxeringslängderna lämnar en del
ekonomiska upplysningar om Höganäsarna. Sålunda avslöjar 1868 års taxeringslängd , att arbetarna i Höganäs hade sina

små egna hus. Johan Johansson med
numret 53 hade en stuga, taxerad till 100
Riksdaler, nr 294, Sven Ny, hade en,
taxerad till 400 Rdr, nr 321, John
Enqvist. en till 400, nr 500, Jonas Ström,
en till 200. Fredrik Gybel, med numret
326, som bor på Sandtlyget, har
taxeringvärdet 100 på sin stuga.
Husägarna betalar fem till tjugofem öre i
skatt för sina bostäder.
Högre upp ekonomiskt ligger traktör
Rådberg. Han har en väderkvarn å
Höganäs nr 3, taxerad till 6.000 Rdr. Och
ute i Tjörröd nr 3 har handlande N Pyk
en gård taxerad till 5.100 Rdr.
Att döma av annonser och notiser i
Öresunds-Posten för mars 1865 har man
även glasbruk i Höganäs. Man tillverkar
buteljer, fönsterglas nr 2, 3, och 4, man
gör glastakpannoroch kupiga fönsterrutor.
E T Killman är ombud för glasbruket.
Och sitt glaskunnande håller man just på
att utveckla i en serie "Götiska glasfönster" , som är avsedda för en utställning i
Stockholm.
I taxeringslängden för år 1868 kan vi
tydligt utläsa denna glasverksamhet. Det
är nämligen upptaget en manstark grupp
glasarbetare eller glasblåsare. Nästan alla
har utländska namn, de är tydligen
"importerade" . Och de har höga årslöner.
Där är J Simon , taxerad lön 2.000 Rdr,
Louis Simon, lön 1.500 Rdr, möjligen
bröder, där är J Cartot, taxerad lön 2.000
Rdr, P Meyer, lön 1.500, L Gleisner, lön
1.500 Rdr, F Deverth, lön 1.500 Rdr,
Meltzer, lön 1.300. Härtill kommer några
svenskar, E F Berg och J Nykvist, som
tilldelas årslöner på 1.500 Rdr.
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trädplanteringar, förträffliga bostäder, skolor, sjukhus och apotek. Han berättar, att
man här har livlig keramiktillverkning ,
vilken står under ledning av Ring. Man
gör fontäner och vaser, men även adliga
sköldmärken och Kullatroll. Man håller på
att leverera ett två alnar högt keramikkrus avsett för London. En pojke håller
på att göra en kopia av Thorvaldsens
Kristus. Han besöker också kyrkan och
beser den berömda triangeln av Bessemerstål , som ersätter kyrkklocka och som
trakteras med en hammare. Han begär att
få höra dess klang medelst ett provslag,
men det törs man inte. Det är bara vid
eldsvådor man klämtar. På kvällen spelar
Höganäs musikkår i träddungen utanför
hans värdshus.
Uppgifterna om de offentliga byggnaderna bekräftas av taxeringslängden. I
Höganäs finns 1868 ett fattighus, fem
skolhus, ett sjukhus och en kyrka - de två
sista är taxerade till 8.000 Rdr vardera.

Det är höga lönesiffror. Vi inser det då
vi jämför dem med andra befattningshavares i Höganäs. Ingenjör Ulffers har
2.500 Rdr i årslön, bildhuggare F Ring
1.500 Rdr, telegrafstationens föreståndare
F Frodig 850 Rdr, skollärarna J Olsson
och N Sjögren bara 500 Rdr, bokhållare
Bothen 1. 700 Rdr; kyrkoherde N A
Laurins årslön är satt till 2.500 Rdr. När
man räknar samman alla Höganäsarna
inför 1870 års mantalsräkning, får man
fram siffran 2.333 . Siffran innebär, att
befolkningen i Höganäs Bruksförsarnling
minskat under 60-talets två sista år.
Vi har ett ögonvittne från denna tid.
Den engelske författaren Horace Marryat
( 1818 - 1887) gör år 1860 en resa genom
Sverige. "One year in Sweden" (London
1862) heter hans reseskildring, av vilken
framgår, att han besöker Höganäs och
Kullen. I Höganäs tar han in på Höganäs
värdshus och under besöket finner han att
Höganäs är en välbyggd by, med vackra

STORA GORSLOF
Stora Görslöf 14 ursprungliga gårdsnummer, men det har ditintills skett en väldig
massa avstyckningar, avsöndringar och
torpbildningar. Vi räknar till 132 större
och mindre fastigheter i byn.
Här några namn ur Görslöfs familjelista.
Lägenhetsnumret till vänster:
2. Kustsergeant C P Gyllenbåge
4. Snickare Ola Böös
5. Skomakaren Carl Appelqvist
6. Kronolänsman Jöns Ekelund
Skrivaren A G Pramberg
8. Arrenderas av Holger Licht
9. Väderkvarn, ägare Lars Tufvasson
11. Torp, Magnus Delander
12. Boställe för kapten Gustaf Hagen
13. Rotesoldat Lars Jönsson Ekberg
"
"
Jöns Feuk, född 1845
" Husar Johannes Berggren
" Bagare Nils Åkesson
" Skräddare Henric Appelqvist
14. Slaktaren Per J:son Orre
Smeden Sven Blixt.

Vi tar oss före att gå utanför Brunnby
socken och landa i Jonstorps socken och
där i en av dess intressantaste byar,
nämligen Stora Görslöf. Namnet har klang
och det har väckt en hel del funderingar
och spekulationer till livs. Det har gjorts
gällande att Görslöf har namn efter de
forntida goterna. Ja att här rent av skulle
ha varit en av deras ursprungsboplatser.
Tanken är fantasieggande. Namnet på ån,
som rinner genom bygden anknyter tydligt
till. goter och göter.. Görslöfsån, Görseln,
Görsekällan kallar man det här vattnet.
Benämningarna Stora och Lilla i namnet
inger tanken att det rört sig om en väldig
forntida bebyggelse, som splittrats. "Löf"
är den äldsta namnformen när det gäller
våra byar och boplatser.
Hur som helst, om vi stannar till på
1860 - talet, finner vi att både mantalsoch taxeringslängder avslöjar att Stora
Görslöf är en stor och folkrik by. Enligt
mantalslängden för år 1870 finns det i
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Här synes ligga stora förmögenheter, det
är andra värden än bruksarbetarnas stugor
i Höganäs-Ryd .
Görslöf är berömd för ett par saker.
Den ena verkligen speciell. Hit kom storken och häckade varje år. Görslöfs boställe var hans fasta punkt. Tidningarna bevakade hans ankomst. Den 5 maj 1909 läser
vi att han anlänt till Görslöfs boställe,
blivit väl mottagen, och att han bott där i
20 år.
Stora Görslöf är också känt för en ekonomisk sak av stor betydelse för hela
Kullabygden. I Görslöf började odlingen
av tidig potatis. Martin Larsson heter
pionjären, född på 1870-talet i en släktgård, Stora Görslöfnr 14, som i åtminstone fem släktled gått i arv från far till son.
I en engelsk trädgårdstidning läste
Martin om hur man i England förgrodde
potatis, satte den så tidigt som möjligt och
kunde så skörda redan till midsommar.
Man beslöt sig för att pröva iden. I ett
hörn av ägorna, vilket han fick disponera,
satte han våren 1898 de första förgrodda
potatisarna. Det lyckades. Han utvidgade
sin nya odling och fick vackra skördar.
Sina produkter forslade han in till
badorten Mölle med dess internationella
publik och här torgade han och tog
kontakt med de stora hotellen Mölleberg
och Elfverson. Han torgförde också sin
produkt i Höganäs-Ryd. Åtskilliga år var
han ensam om sin odling, men undan för
undan rycktes man med .
Efterhand bildades det odlarföreningar,
som organiserade regelbundna leveranser
till Stockholm och andra städer. Kullabygden är synnerligen lämplig för odling
av tidig potatis; här är lätt grusig jord,
brukarna är småbönder och klimatet milt.
Det har hänt att man haft potatis färdig
redan den 6 juni. Det kan ibland bli
dramatiskt - nattfrosten kan hota de späda
tidiga plantorna. Då går odlarna man ur
huse och tänder eldar på fuktig halm från
vilka röken lägger sig som en skyddande
slöja. Man går brandvakt genom de
kritiska nätterna.

Gårdsnumren 12 och 13 är sammanslagna i bokföringen. De har efterhand
uppdelats i 52 fristående fastigheter. Å
Stora Görslöf nr 3 bodde i början av
1700-talet ryttaren Elfver Gröning, stamfader för Elfversönerna i Kullen.
Genom nedräkning i mantalslängden får
vi fram att Stora Görslöf år 1870 har 491
invånare. Av dem är 223 skattande medan
268 är befriade från skatt. Det räknas till
132 matlag. Siffrorna innebär, att Stora
Görslöf upptar en ganska stor del av
Jonstorps invånarantal. Jonstorps socken
har vid denna tidpunkt 2.152 inbyggare,
av dem var 1.098 kvinnor och 1.054 män.
Görslöf verkar att ha varit något slags
maktcentrum. Varför har man placerat
kronofogden här? Från honom utstrålade
mycken makt , hit sökte sig mycket folk,
härifrån utgick mycken myndig verksamhet. Han var allmän åklagare, han kontrollerade vrakauktionerna, som vid denna
tid var talrika och rörde sig om stora
värden.
Möjligen har detta samband med vad
traditionen förtäljer:
att det i forntiden var en segelled tvärs
över Kulla-halvö~1, från Höganäs-trakten
till Halsahamn. Här utanför Farhult har
man i viken påträffat stensättningar. På
Plusborgsbacken har man hittat murrester, stomme till en stengrund av tegel. Det
kan ha varit efter en tullstation, kanske ett
försvars fäste.
En del av gårdarna i Stora Görslöf har
höga taxeringsvärden . Som nr I 31/128,
innehavare Gudmund Nilsson , har ett åsatt
värde av 9.000 Rdr. Nr 2, innehavare Per
Svensson, taxeras till 11.000 Rdr , nr 3,
innehavare Sven Andersson, noteras till
10.000 Rdr. Nr 11 1/4, som Anders
Larsson innehar, värderas till 10.000 Rdr
och nr 14 29/128, Gudmund Larsson,
står i 11.000 Rdr. Nr 6 Stora Görslöf,
kronolänsmannens gård, har måttligt taxeringsvärde - 6.000 Rdr. Några gårdar,
som Krapperup står för, ligger ännu högre
i taxeringen, nr 7 3/8 har värdet 15.400
och nr 8 3/4 ännu högre, 29.600 Rdr.
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UNGFELDTARNA
Då man följer stora landsvägen söderut
från Brunnby kyrka kommer man till en
grusväg , som tar av åt vänster och leder
ner till området, där Höganäs stad hade
sin vattentäkt.
Här nere, några hundra meter från
landsvägen, finns Görsekällan. Det är
fascinerande att stå vid den och se hur
sandkornen dansar när källvattnet porlar
upp ur jorden. Strax intill ligger tvättdammen, stensatt; hit kom man förr från
hela socknen för att skölja tvätt.
Något stenkast från dessa vattentillgångar bodde Sven Olsson och Anna
Pehrsdotter Ungfeldt i sitt lilla torp ,
betecknat Smedstorp 7. Sven var mormors
far till nedskrivaren av detta. Sven var
född 1819, han kom från Östra Karup,
tog tjänst hos Gunnar Lundh i Skättekärr
som vaktepåg , gick sedan till sjöss, först
som kajutpojke och blev med tiden stuert.
Han gifte sig år 1852 med Anna, som
var född 1822. Annas far hette Pehr
Bengtsson Ungfeldt, född år 1789 med
hustru född 1793 . Pehr var i sin tur son
till ryttaren Bengt Nilsson Ungfeldt, som
levde 1756 - 1815.
Min mor Anna Göransson och hennes
kusin från Köpenhamn, Victor Jepesen,
brukade bescka Sven och Anna i deras
stuga på 1890-talet.
Här rådde en gemytlig stämning. När
Sven Olsson var på gott humör kunde han
sjunga en slagdänga som handlade om att
vi var med i Leipzig. Han hade lärt den
av sin svärfar, Pehr Ungfeldt. Ja Pehr,
ryttare vid Norra Skånska, hade varit med
i Napoleonkrigen och därvid vid slaget vid
Leipzig den 18-19 oktober 1813 .
Jag har varit vid det väldiga
monumentet, som minner om det blodiga
slaget och jag har stått där och mediterat,
här red min förfader och här kanske han
högg in . För att understryka visans trovärdighet brukade Sven förevi sa ett brännvinskrus , som varit med under fälttåget.

Nu är det lilla torpet sedan länge rivet
och utplånat. En vänlig lantbrukare från
trakten visade ut platsen där det legat.
Några liljor och krusbärsbuskar röjde
ännu platsen för det.
Javäl, Anna Ungfeldt hade flera barn Bengt, född år 1854, Christina, född år
1852, Matbilda, född år 1857, Petronella,
född år 1859.
Christina gifte sig med skräddarmästare
Anders Göransson, bosatte sig nere vid
vägkorset och tog hand om Nyhamns
telefonstation år 1907. Innan hon fick
detta uppdrag fick hon genomgå en kurs i
telefoni i Brunn by.
Till en början hade hon tre abonnenter
och en hyttelefon. Växeln skulle vara
bemannad från klockan åtta på morgonen
till klockan tjugoett på kvällen . Vid sina
tillfällen fick morfar lägga sin skräddarsax
åt sidan och rycka in. De tre första
abonnenterna hette
Magnus Hansson, nämndeman,
Johannes Andersson , handlande och
Anders Lundgren, bryggare.
Det förmedlades också telegram, barnen
i huset fick springa ut med dem. Vid
födelsedagar och bröllop kunde det bli
hela högar.
Morfar hade byggt sitt hus redan år
1878. Det berättas en och annan historia
om honom. Han var sträng nykterhetsman
och anställde inte gesäller, om de var
svaga för alkohol. Som mest kunde han
ha två-tre gesäller. Han lär också ha
avvisat kunder, om de var påverkade. Han
sydde mycket till Höganäs , Anna och hennes syskon fick gå dit med de färdiga
kostymerna. som ofta hade blivit vända.
På husets vägg fick P P Lundh, som
etablerat sig i Skättekärr som fotograf
omkring 1885, sätta upp ett reklamskåp.
Att telefonstationen i Nyhamn också
förmedlade rikssamtal framgår av en
episod, som Anders Göransson hade med
P P Lundh.
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Jens Jepesen. De bodde i Pilesträde i egen
fastighet och här utvecklade hon en
husmors fulla pondus och praktiska sinne.
Hennes sonson Kaj var polis i Köpenhamn
under andra världskriget och han tillhörde
dem, som tyskarna infångade genom list
och bed rägeri den 19 september 1943 och
sedan i ett lastfartyg, Cometa hette det,
fraktade till Buchenwald och Neuengam me. Han befriades av Folke Bernadotte,
men hade förlorat cirka 15 kilo av sin
kroppsvikt. Från sin äventyrliga resa
medfiirde han hem visor som de danske
diktat och sjöng i kon centrationslägren.
För att åter gå tillbaks i tiden . så hade
Anna Ungfeldt flera syskon. Brodern
Bengt. född år 1818. drunknade under
sillfiskei hiisten 1849 _just vid hamnin loppet i Nyhamn . En brode r Sven , född
1825. slog sig ner i Arild, närmast
Flundrarp oc h gav där upphov till en livskraftig gren Ungfeldtare. Sjömän, kaptener och även ett hote ll har burit namnet
vidare. Målarskolan i Arild var 1908-09
förlagd till hotell Ungfeldt. En dotter,
Christina Ungfeldt. var gift med Miillehon Oskar Andersson, som var kapt e n på
skonerten Hans då den i april 1903 ute
på Nordsjiin liirsvann med man och allt.

Den senare heställde ett riks till
Stockholm, men på den tiden fanns det
hara en linje till huvudstaden och det tog
sin tid innan man nådde förhindelse. Det
dröjde. P P ringde upp och frågade
försiktigt om man möjligen gliimt samtalet
till Stockholm - Här gliimmes min själ
ingenting - fick han till svar.
Mormor Christina Giiransson svarade
for Nyhamns växelstation till år 1925 , då
svärdottern lnes tog iiver och i sin tur hiill
på till 1958 , då hade ahonnentskaran vuxit
till 300-400. Och nu automatiserades televäsendet. På senare tid har man helt genomfört att använda siffror och numme r
då man önskar hli kopplad. I den gamla
idylliska tiden hade det räckt med namn,
_ja, smeknamn och öknamn gick lika hra .
För att återgå till mormors syskon, så
gifte sig Petronella i Höganäs, Larsson
kom hon att heta, keramikern Yngve Blixt
tillhör hennes ättlingar. Brodern Bengt var
s jiiman och dog ensam året 1892.
Mathilda diire mot siikte sig ett mera spiinnande liv . Hon var e n självständig natur
och 1873 utvandrad e hon till Kiipenhamn ,
där det e nligt hennes mening gavs bättre
miijligheter. Hon blev en välbeställd
ho~garfru . År 1882 gifte hon sig med

Helsinghorg får stadsfullmäktige.
takt med tid e n . I _januari 1863 bes lutar
man atl gas ska användas vid upplysning e n av rådhussalen . Lyktorna ut e på
gatorna ska tändas även om det är full måne . Ytterligare e n lykta ska sättas upp
i Fågelsångsväge n . Samma år fastställer
man att ståndsavgiften for torgmark nade rna , som hålles de n första helgfria
onsdagen i varje månad , ska vara 50 iire.
Vid samma tillfäll e bestämmer man att dt'
.s tora årliga marknade rmt ska upphiira.
Redan år 188() h,·slular man 0111 ele ktrisk
upply.s ning.
Kärnan
fiir t·ko n1111t·r rätt ofta på
stadsfu 11 miik t ig,·s dagord 11 i ng . År 1863

Administrationen i Helsingborg moderni serades und e r 1860-talet . Man inför stadsfullmäktig e år 1863. Rudolf Tornerh_jiilm
utses till ordförande fiir den allra fiirsta
uppsättninge n fullmiiktige. vars allra
fiirsta samm;rnträde äger rum den 2
januari 1863 .
Längre fram vä l,i s häda de herii mda
I le ls inghorgs-konsukrna. kon s ul Olsso n
ol'!1 konsul Pc·1,,011 i11 i stmlsfull111iiktigL'
<1rh h[tda klii, t1lt'd 01dfii1antkskapl'l:
konsul Olsson sit tn nrdfiirand t' 1888
1903. konsul Persso n 19()~ - 08.
lJnd,·1 ;i 1,· n.s lopp tar de ful1111iiktig l'
ställning till nd1 fattar hes lul som g[1r ,
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Så11ger.1ka11 Louise Pyk föddes på Kullagården år I 849.
Ho11 fra111triidde på Opcra11 i Stockho/111, gjorde tumeer
i A111erika.

Martin Larsso11 frå11 Srora Gärslö1• var pioryar vid
odli11ge11 av ridig pormis. Ha11 g ru11dade err niiringsfång
som fick 1•iildig berydelse för Kullabygden.

bestämmer man dl vite av 50 Riksdaler
för <len som skadar ruinen eller området
däromkring . En man v id namn Hjalmar
Strö mer ansöker om att tä anlägga dl
observatorium uppe i Kärnan , men hans
ansökan avslås. Bakom bes lutet ligger tyd ligen riksantikvarien H Hildebran<l. Han
geno mdriver senare, i augusti 1880 , att
staden ska åta sig det framtida underhållet
av Kärnan.
Åtskilliga beslut får sto r räckv idd ; v id
sammanträdet den 20januari 1866 tillddades konsul C Henckd dl område på 4 .000
kvadratalnar v id hamnen för att <lär anläg ga dl varv. Han å läggs i samma ve va att
bygga en slip på vilken de största fart ygen
ska kunna tas upp . De n 18 augusti 1881
tar man ställning till byggandet av en _järn väg no rrut , till Engdho lm , v ilken sedan
skulle gå v idare till Halmstad o ch få en
bibana till Höganäs. Man an slår 300.000
kro no r å t sak en .
Välvillig är man också till dl förslag
som komme r från Hamnkommitt~n i
Hd s in gör den 20 juni 188 1, nämligen att
anlägga dt färjdäg e för en tilltänkt
ångfärja so m ska gå mdlan Hd s111gii r och
Hdsingborg. Man tillst y rker på det
varmaste:. Detta händ e alltså å r 1881 .
Va rmt tillst y rkande var man o ckså v i<l
sess ionen den 7 _januari 1874 , då två
köpenhamnare, Edvard och C F Petc:rsen
ko mme r med ett förslag att göra en tunnd
und er Öresund mdlan Hd singborg och
Hd singii r. Även o m fullmäkti ge ställer
sig välvilliga blir det inget resultat. Som
vi ser har denna fråga någ ra å r på nacken.

De två Kiipenhamnarna tår till stånd att
borra och göra bottenundersökningar. Det
framg å r inte av protokollen vad frågan
stupade på.
En rad mera interna beslut finn s att
notera . Det beslutas i augusti 1872 att
resa en minnesvärd iiver författaren Patrik
Sturzen- Becker . Pengar anslås och skull e:
det bli slantar övc: r ska de: an vändas till
gra vc:ns framtida underhåll . År 1876
ans lår man mc:dd till fy ra brunnar. En av
dc:m ska o meddba rt börja ,grävas och
beräknas kosta tusen kronor. Ar 1874 för stärks poli sen med två konstaplar och c: n
iivc:rkonstapd . Den senare: tår I . I 00 kr i
å rsliin , de två konstaplarna 700 kr. De: tår
s jäl v hå lla uniform , medan staden svarar
för deras kappo r. Vid samma tillfäl le tå r
rådhusvaktmäs tarc:n 800 kr i å rslön .
Niidårc:n i slutet av 1860-tald avspegl as
också i fullmäktig c:s protokoll. Stadens
fattig vå rd hå ller på att bli övc:rlupc:n . Man
har ordnat det så att h_jälpsökand c: - det
mås te: rö ra s ig o m miin - tillddas arbet e:
på stc:nhuggc: riet , förmodlig en med att
knacka stc:n . Dag lii nc:n , so m varit 83 ö re,
sänks till 50 ö re:. I arbetsdagen ingå r
förmån c:n av c:n måltid mc:<l bröd. Beslutet
fatta s <lc:n 16 januari I 869 .
Längre: fra m i ti<l c: n , å r 1907, fastställ er
man års lönen för hamnkaptenc:n till 4 .500
kr med ålderstillägg på 500 kr efter fem
års tjänst. Och <l c:n 16 april detta år välj s
s jökapten I lc:rman Corfit zo n från M ö ll c:
till dc:nna tj änst. Han var bror till ko nsul
Nils, kiind för sitt starka c: ngagc:man g
ino m red eri , företa g och _järn väg sbygge.

Sjöfart.
S_jiifartc:n var myc kc:t li vlig förbi vå ra
kuster på 1860 -tald. På en c:nda <lag, dc:n
2 sc:ptc:mhc: r 1864 , passerade: närmare: 600
fart yg
g c: no m
gattet
l ld sin ghorg Hd singiir. Oc h v id dl tillfäll e händ e: <lc:t
att hundra fart yg, som legat v id Hd singör
1 väntan på gy nn sam v ind, pliits l1 g t, på c: n
gån g hi ssad e: sina segd oc h glc:d upp
gc:no m Sundet . En impo ne rand e sy n .

M c:n fa rtygen va r skö ra och havd
hiig g rad osäk c:rt. Strandningarna låg
tiitt. Kro nof< >gden s strandnin gs rapportc:r
ger med s111a ka lla s iffror en kl ar
bild av
s jii li vet s
larli g hc:t .
Enli gt
kronof1>gden strandade: und e r å r 186 1
vi d
Nyhamn ,
3
v id
fom
fart yg
Lc: rhe rgd od1 I v id var Höganäs <h.:h
Vik c: n .
1
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1862 4 vid Höganäs , I vid Viken .
1863 5 vid Höganäs, 2 vid Viken, I vid
Nyhamn.
1864 8 vid Viken, 3 vid Lerberget, l
vid Nyhamn.
1865 4 vid Viken, 2 vid Höganäs, I vid
Mölle.
1866 6 vid Lerberget, 4 vid Höganäs, 2
vid Viken , l vid Aril<l.
1867 7 vid Höganäs, I vid var Viken,
Nyhamn, Mölle.
1868
2 vid Höganäs,
vid var
Lerherget och Mölle .
1869 3 vid Viken, I på Habtarevet.
1870 3 vid Höganäs.
1871 2 vid Viken, 3 vid Höganäs , 2 på
Kullaherget, I var vid Nyhamn och
Lerherget.
Det gör under dessa 12 år 31 stran<lningar vid Höganäs , 24 vid Viken, 14 vid
Lerherget, 9 vid Nyhamn, 5 vid Mölle.
Härtill
kommer
flera
inne
vid
Skel<lerviken. Nog fyllde bärgarlagen en
stor uppgift. Flera av strandningarna
tilldrar sig särskilt intresse .
Sålunda strandar under svår snöstorm
den I O februari 1861 en brigg vid
Nyhamn, på Långörsrevet. På morgonen
ser man <len från Nyhamn. Bärgarlaget
från Nyhamn går ut, bordar och finner att
det rör sig om den ryska briggen
Catharina Regina , lastad med stenkDI,
men manliis , iivergiven av sin besättning .
Den strandade briggen är svårt läck, <len
har fem fots vatten I lastrummet.
Nyhamnarna börjar genast sitt nyttiga
arbete, kastar en del av lasten överhord,
bemannar pumparna, får fartyget flott och
lyckas segla in det till Helsingör. Här
påträffar man <less befälhavare och besä ttning! Bärgningsarhetet utfaller lyckosamt; nyhamnarna inkasserar en stilig
bärgarlön , inte mindre än 8.400 Riksdaler
tillförs härgarlagskassan att i lotter delas
me llan mc,Jlemmarna. Bärgarlaget har ett
30-tal medlemmar.
Stra11Jn111gskriinikan för år 1861 är
lång . lJtom den nämnda briggen räknar
den en lång rad namn. Oen J maj strandar

<len danska skonerten Eugenie vid
Ängelholm, vid samma plats som <len
svenska slupen Starko<lder möter sitt öde.
Den 7 september samma år strandar <len
engelska briggen Beacon vid Nyhamn.
Det flitiga bärgarlaget kallas ut, sätts i
arbete, och kan efter fullgjort värv
inkassera i bärgarlön 2. 216 R<lr. Den 5
oktober går ångaren Brittania på strax
norr om Höganäs. Den 7, samma månad,
råkar <len engelska skonerten Albion illa
ut i farvattnen vid Höganäs. Den 29
november strandar skonerten Johan
Henrik på Kullen och <len 7 december är
det återigen en brigg, Lizinka heter <len ,
som går på grund vid Höganäs. I juli hade
<len svenska briggen S: t Johanna strandat
vid Nyhamn; mot en bärgarlön av 2.000
R<lr hade <len tagits flott av Nyhamns
bärgarlag och sedan kunnat fortsätta sin
resa. 1861 års långa stran<lningskrönika
avslutas <len 14 december med att barkskeppet Ceres drabbas av sitt stran<lningsö<le inne i Skel<lerviken vid Ängelholm.
En ti<lningsnotis säger att <len 8
november 1861 kunde man i Helsingborgs
omgivningar samtidigt se fem strandade
fartyg.
I december 1863 bärgar ett lag fiskare
från Mölle utanför Kullen ett redlöst
drivande fartyg . Det är avmastat, riggen
slagen i spillror, besättningen borta . Man
tar in det till Mölle . Lasten visar sig bestå
av furuplankor, som lossas . Samtidigt
görs spaningar om fartygets hemhörighet
och man kommer fram till att det synes
vara från Shiel<ls . I samma farvatten ,
inom synhåll från Kullens fyr, sjunker
natten till <len 28 mars 1865 en engds~
brigg. Ett annat engelskt fartyg befinner
sig i närheten och räddar över besätt ningen. En majdag detta år strandar under
hård storm tre fartyg vid Torekov nästan
samtidigt, nämligen skonert M ysteri,
briggen G ur! i och skonerten Leonora,
vartill kommer det norska harkskeppet
Freja vid Båstad . Det är denna dag
Torekuv -burna gör sin stora h_1älte modiga
livräddande insats .
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Och samma år, den 22 augusti, håller
man vid Viken vrakauktion efter briggen
Embla.
Den 28 december 1867 strandar den
preussiska skonerten Mathilda vid Käringmalen på nordsidan av Kullaberg . Dd är
en dramatisk strandning, besättningen
räddas men fartygd blir vrak. Dd är från
denna strandare som dt lag Möllebor
räddar den ståtliga gallionsbilden , som
fors iland och sätts upp på Ruffen i
Mölle. Gallionsbilden lär ha föreställt redarens dotter. Så följde en lång rad vrakauktioner på Mathildas värdefulla last bestående av porslin, .iärn, kemikalier m m.
Den 7 december 1867 är dd 1
Hdsingborgs Tidning samtidigt infört tre
annonser om vrakauktioner. De gäller
briggen Odin vid Höganäs, briggen
Neptun vid Nyhamn och en annons , som
gäller inventarierna från de båda föro1yckade briggarna. Den 18 oktober 1868
är dd i lokaltidningen infört annons om
vrakauktion på den norska briggen
Garonne , som mött sitt öde vid Mölle.
När dd gäller Garonne har vi dl
ögonvittne att tillgå; en Mölle-ho var
med, nämligen Bernhard Nilsson, villa
ldeborg, född 1856. Han berättade vid en
av de många intervjuer vi hade med
honom att vid Knut år 1868 fastnade
Garonne i isen utanför Mölle och Kullen.
Den hissade nödflagg . Fem snipor från
Mölle gick ut för att assistera . Bitvis fi ck
man bryta sig genom isen. Den nödställda
Garonne bogserades in till Mölle, där den
lades på redden utanför sedermera
varmbadhuset. Utom ankaret i botten hade
man trossar iland.
Men ödet var ogunstigt , just då utbröt
en av de våldsanunaste stormar man
nånsin haft i Mölle. Garonne slet sig ,
slogs sönder, blev vrak. Lasten bestod av
pommerska ekbjälkar, avsedda för Eng land. De bärgades och såldes på en rad
vrakauktioner, den första den 24 februari .
Brandklockan , som fordom satt på
Kolgårdens brandgalge , härstammade från
Garonne. Vid den ödesdigra stormen

skadades flera båtar i Mölle hamn, en
jakt , tillhörig Anders Jönsson, slet sig och
drevs av de våldsamma ~jöarna långt upp
på land.
De många strandningarna uppfordrar
myndigheterna att vidta motåtgärder. Man
börjar med att upprätta livräddningsstationer. De första kommer till stånd i
Viken och i Arild, båda år 1857 . Sen
följer , år 1864, livräddningsstationer i
Höganäs och Torekov .
Ännu bättre är att ett fyrskepp ,
Svinhådan eller , som det först kallades
Svinbogarna, läggs ut. På initiativ av
L ' loyds agent och efter långa och ingående diskussioner - vari görs gällande att
tusentals fartyg har strandat här , många
~jömän har drunknat och ekonomiska
förluster på mil.ioner Riksdaler har drabbat enskilda och assuransbolag - kommer
fyrskeppet på plats den 6 oktober 1866.
Detta är alltså ett viktigt datum i vår
sjöhistoria.
Man har köpt in ett fartyg , Vulcan heter
det , målat det rö tt och försett det med två
master i vars toppar satts två röda bollar
som syns vida under dagtid . På natten
förvandlas de till röda blänk som lyser
från solens nedgång till dess uppgång .
Dess exakta position är, enligt jämsida
annonser i lokaltidningarna , latitud N 56
grader I O distansminuter, longitud Ost 12
grader 30 di stansminuter. När det ligger
på plats ska det ha Kullens fyr i
sydstrecket och Nacke hoved i ONO .
Det berättas en episod från något år
senare. När Svinbådans fyrskepp inför
vinterns isläggning ska tas in i hamn
sänder man ut ångaren Helsingborg för att
bogsera in henne . Det råkar bli dimma
denna dag, "Helsingborg" kan inte hitta
sitt bogserohjekt utan måste återvända
med oförrättat ärende . Någon dag senare
lyckas man bättre .
Allvarligare blir det i december 1866 .
På kvällen den 17 december är det danska
ångskeppet Danii! med 40 passagerare och
dyrbar last bestående av bl a levande djur ,
spritvaror, halar av fårull, c igaretter ,
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är intaget för vintern, <let har inte ty<lligt
nog tillkännagivits . Dania strandar, blir
vrak, en ra<l vrakauktioner på hennes
värdefulla last följer. Den så sorgliga
seglatsen slutar med att vraket e fter Dania
säljs fiir 2.000 R<lr till Switzers.

spannmål, på resa till Kiipenhamn. Befälet
på bryggan spanar ivrigt efter Svinhå<lans
ljusglimt, ser äntligen en så<lan o c h lägger
kursen därefter. Ve och förtvivlan - man
har sett e ldskenet från en av Höganäs
fabriksskorstenar! Fyrskeppet

Döden till sjöss tog stora skördar.
detta årtiond e. Hela 12 sjöfarande från
Brunnby socken fann död en i det opålitliga och grymma ha vet. U tom de fem
fiskarna från Arild o mk o m ~ju män Anders Nilsson, Mölle, Nils Pettersso n,
Arild, Johannes Svensson , Brunnby, skepparen
Öfverberg,
he mmahiiran<le
i
Lerhamn, Jöns P Rosenius, 17 år, från
Mölle, Nils Påhlsson , också M ii ll e, och
Aril<lsbon Nils P Pe tt e rsso n .
Året 1867 såg fyra av våra män gå bo rt ,
<len 18-årige An<lers P :son Tönnesson och
C hri s ti an Andersson, båda från Mölle .
Vi<lare Ola Svensson, Stuhharp, och Peter
Pehrsson, B_jö rk e riid .
U n<ler år 1868 räknade li e mann e n in
fyra mä n , av <lem två från M ö lle - Anders
P Pyk och Anders C hri stiansson . Bå<la
gick bo rt ut e på Skel<lerviken. Borta blev
också Nils Sundborg, Nyhamn , och Nil s
Christiansson, Sverigehus, - va rtill kom mer konsertpianisten Jean Kullin, som
drunknad e i Helsingii rs hamn vårv inte rn
1868.
Slutligen året 1869 . Tre män från Miill e
går bo rt, Anders L Fisk, Anders Jiinsso n
m: h Nils Olsson, och två män från Aril<l ,
Lars Andersson och Ni Is P Bank , de n
senare bara e n pojk e, 15 år gammal.
Sammantaget finn e r vi all 55 sockenb<n
går bort und e r 1860 - tal e t. Livets,
s jiili vds farlighet kan illustreras på
ytt e rli gare e tt sätt: antalet ä nkor i vå ra
fi.skel iige n . lJr mantal s läng<len fiir år 1870
kan vi utläsa att det i Miill e fanns 25
änkor. A rild har en ännu miirkare färg, av
107 in vå nare är 11 änkor. Ofta slå r
bok s täve rna utf = utfattig. e fter änkans
namn. Det kan va ra e tt rimligt antagande

1860 - talet va r osedvanli g t hårt när <let
gä ll<le livet till sjiiss. En genomg å ng av
Jii<lboken i Brunnby socken fiir de tta
å rtiond e ger vid hand en att inte mindre än
55 sjiimän från vår socken föll därute . De
föll i si n t_jänstutiivning på ha ve t , de kom
a ldrig tillbaka .
Årsvis ter sig olyckorna så här und er
1860-talet ;
År 1860 o mkom fem sjiifarand e från
vår socken. De hette Nil s Persson från
Björkerii<l. Nils Svensson, F lundrarp.
Johannes L undgre n , Stubbarp. Peter
Nilsson, Sveriges hus, Nil sJo hn sso n från
Lerhamn, i 8 år ga 111 ma I.
U nd er åre t I 861 <log Pete r Jiins.s o n
därult' .
År 1862 bl ev fe m man borta: Johannes
Nilsson , Fjä lastorp . Nils .liin sso n, Bräcke,
Bengt Andersson, Arild, Hans Larsson
Fex, Vattenmiillan. Fredrik Andersson.
1861 blev e tt prövningarnas å r med inte
mindre än åtta omkomna:
Peter Andersson, Nyhamn. Peter Thore.
Möll e , Nils Persson, Ca rl J Andersson,
vartill kommer <le fy ra fiskarna från
Arild .
Året 1864 bl ev ännu iidesdigrare me<l
e lva bo rtgångna från vår socke n. U to m
skep pa re n M ä ns Be ngt sso ns hela besätt ning , s ju man , saknad es Nils Ro.se nhe rg ,
S1m: dstorp . John Nilsson, Lt· rhamn .
Clni .s ti an
Olsson.
Fjälastorp.
Sven
Rengt sson, Stuhharp.
Aret 1865 va r diid ss kiird e n t' n man ,
Sven Hansson frå n B,äc ke. so m seg lade
med e tt amnibnskt skepp på resa till
Roston.
Året 1866 kom att hli det gry mmaste
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so m skulle hli ett känt namn inom Mölles
turisthistoria. För att kunna försörja sig
och sina sex barn tog hon till en hiirjan
till mjölkförsäljning . Denna utökades
efterhand till servering av drycker åt
tu.rister.
Hon fi ck smeknamnet "Gröna änkan" av
att hon hodde i ett långt, grönt hus. Detta
var heläget _just där landsvägen hiirjar
stiga upp mot Kullahergets h~jder.
Berömd är hennes tavla , som målare Peter
Svensson målade åt henne, där hon
tillkännagav att hon serverade kolsyrade
drycker, chokolade och mjiilk. Hennes
rörelse skulle med tiden hli "Hotel
Miilleherg" och skapa en förmiigenhet åt
sina ägare, dottern Ida och svärsonen
Bernhard Paulsson.

att det grymma havet ryckt hort männen .
Ovannämnda Anders Christiansson och
Anders P Pyk, den senare hoende å
Mölleläge nr ett, var i augusti månad år
1868 i deras frakthåt med last på väg till
Halmstad . De kom aldrig fram, de
försvann spårlöst. Skelderviken eller
Kattegatt ruvar över deras gåta.
Anders Jönsson , också från Mölle, var
ensam när han mötte döden. Den 30
_januari 1869 var han med sin däckshåt
Carl på insegling till Halmstad. Han är
ensam omhord, vid en av manövrerna slår
storhommen plötsligt och häftigt över, den
gippar, som man säger, stiiter till honom,
bedövar honom och kastar honom i sjön.
Stöten kostar honom livet.
Anders Jönsson var gift med Katharina ,

Katastrofbud från havet.
Vid tlera tillfällen hade huden ute ifrån
havet katastrotkaraktär. Skepparen Måns
Bengtsson från Lerhamn är med sitt fartyg
i oktoher månad 1864 på resa över
Nordsjiin. Man överraskas av storm.
Fartyget försvinn er spårlöst med man och
allt . Utom av skepparen Mäns Bengtsson
hestod hesä ttningen av styrmannen Anders
Larsson från Miille , 28 år gammal,
matroserna Anders Johansson och Lars
Pettersson, häda från Bräcke, _jungmännen
Jiins P Jiinsson från Lerhamn, 17 år och
Sven Svensson från B_jiirkeriid. 21 år,
samt kocken Anders Pett ersson. Bräcke.
19 år gammal.
Brunn hy fiirsaml ings diidhok uppger helt
kort att de hortgångna e fterlämnar fyra
änkor och 13 minderåriga harn. Arild
drahbas und er
1860-talet av flera
fruktansvärda slag.
Den 18 augusti 1863 är fyra män från
Arild ut e på fisk e under Kullaherget. De
iiverraskas av en stormby. fiskebåten
kantrnr. alla fyra omkommer. Äldst bland
dem är Peter L:son Bank. 58 år gammal,
diirnäst Johannes Johnsson. 36 år. Lars M

Fröberg, 31 år och yngst Christian Trapp,
17 år.
"Ingen av de drunknade har igen funnnits". står det i Brunnby sockens
diidbok. Vi får inte heller veta vilken
kvalfull diid de miitte och vilka tankar d e
sände till de sina. Tre av männen var
gi tia: utom änkorna lämnades åtta barn
kvar. Fiir att lätta på niiden sattes insam lif!gar igång.
Annu hårdare slår iidet mot Arild den 18
_juli 1866 . Fem fiskare från Arild är i sin
fiskebåt ute på Skelderviken bortåt
Kullaberget. Lars Trapp, 47 år gammal.
är den äldste bland dem, därnäst kommer
Peter Påhlsson med 44 år och Sven
Petersson som är 43 år gammal. Därtill
kommer ungdomarna Janne Adolf. bara
12 år och Ni Is Peter Andersson. något
äldre. 15 år fyllda .
Det var lugnt od1 hra ,·äder när de gick
ut på kväll en den 17:e. Avsikten ,ar att
ligga krnr vi d nält'n od1 så dra de m i gry ningen . men deras båt kommer in i e n
stormby. den kantrar . alla fem drunknar.
När hudt'I om olyrkan når Arild får det
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nästan förlamande verkningar. Ett par av
fiskarna efterlämnar familjer med barn man räknar inalles till nio - och de ställs
nästan på bar backe. Kronofogden Oscar
Åberg och byfogden i Arild, Per
Andersson, ställer sig i spetsen för insamlingar, vilket får stort gensvar. De
kungliga på Sofiero bidrar med vackra

belopp, likaså "en som gästat Arilds
vänliga läge". Höganäs musikkår ställer
upp och ger konserter där behållning helt
går till de nödställda i Arild. Fram i
oktober kan änkorna kvittera ut 780
Riksdaler. Gripande är kvitteringslistan,
vid ett par av mottagarna står "hand om
pennan" !

Nya signaler inom sjöfarten.
Under 1860-talet föddes i Kullabygden
inom sjöfarten en ny ide: ångbåtens.
Konsul E T Killman i Höganäs är
föregångsmannen. I slutet av 1860-talet
har planerna mognat. Han bildar rederiet
AB Kullen. En grupp sjöfartskunniga kullabor ingår i styrelsen. I ett upprop den
24 februari 1870 uppmanas de tilltänkta
aktieägarna att betala in en tredjedel av
sitt tecknade belopp. Vår bygd hade alltså
blivit kapitalproducerande.
Den 10 mars 1871 får rederiet stadfästelse. Den 22 april 1871 sjösättes dess
ångare S/S Kullen. Namnet på vår bygd
kom att föras ut i världen.
Hans Johnsson från Mölle har i förväg
utsetts till S/S Kullens förste befälhavare.
Han har under byggandet varit kontrollör.
S/S Kullen var 144 fot lång, hade 45
hästkrafter, mätte 3 85 bruttoton och
kostade 100.000 Rdr att bygga. Hans
Johnsson blev alltså Mölles första
ångbåtsbefälhavare. Han var född i
Lerhamn år 1839, flyttade till Mölleläge,
där han bosatte sig på nr 26 (sedermera
Jönssons pensionat). År 1865 tog han
vanlig kaptensexamen, den 22 mars 1871
kompletterade han med en extra ångbåtskaptensexamen. Efter att ha övertagit
befälet vid sjösättningen i Göteborg förde
han där sin befälsflagg till den 16 januari
1873, då han flyttade över den till den
större S/S Öresund i samma rederi. Hans
förande av Kullen hade varit mycket
lyckosamt, under sin knappt två-åriga
befälstid hade han seglat in 2/3 av
kapitalet.

N H Corfitzon, också Mölle, övertog då
befälet på S/S Kullen - se där, Mölles
första två ångbåtskaptener, pionjärer inom
ångsjöfarten. Sjömansrullorna berättar.
När det gäller 1860-talet har nedskrivaren en sjömans-mässig episod att berätta.
Fru Inga Hansson, född Elfverson, ringde
mig en dag i juni 1969 och bad om min
hjälp. Det gällde hennes far, Johannes
Elfverson, född 22/10 1838, som
tillsammans med sin yngre bror Nils
Petter, omkring år 1860 begivit sig till
Stockholm för att där söka hyra till sjöss.
De hade förmodligen åkt diligens en del
av den långa vägen. Kunde jag reda ut
deras öden?
Fru Inga Hansson hade hört sig för på
sjömanshuset i Helsingborg, men de hade
inte kunnat hjälpa. Nu ville hon genom
mig undersöka saken i Stockholm. Det lät
spännande, kanske omöjligt. Två ynglingar som ger sig av till det avlägsna
Stockholm omkring 1860 - det var för
mer än hundra år sedan. Kan man klara ut
sådana saker?
Jo, på ett par timmars tid lyckades jag
nysta upp det. Jag · cyklade till
Sjömanshuset, beläget ovanför Stadsgården, och framförde ärendet. Mönstringsrullorna från den tiden finns, sa man. De
är deponerade i Stadsarkivet. Jag fick t o
m veta att de stod på hylla "E" .
Jag cyklade vidare till Stadsarkivet, som
är nedsprängt i Kungsklippan (på Kungsholmen), men har ljusa, rymliga forskarsalar ovan jord. Jag skrev ut en rekvisition. Man frågade hur många årgångar
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hemmahörande i Landskrona. Och han är
nu 26 år och står som styrman, vilket ger
honom en hyra av 50 Rdr i månaden.
Kapten ombord är A V Göransson, från
Mölle, 27 år gammal. Bland besättningen
finns Oscar Pyk, 17 år gammal, jungman.
Snäppan seglar på London och Antwerpen
och under årets gång höjs hyran till 53
Rdr. Tydligen har Johannes Elfverson läst
in sina examina vid någon navigationsskola.
Längre fram i tiden återvänder han till
hembygden och etablerar sig som en
välbeställd medborgare. Han får befälet på
skonertskeppet flöganäs om 250 ton,
redare Horndahl, 1879 - 87. Han slår sig
ner på Bökebolet och gifter sig med
Christina Nilsson av Bökbergssläkten.
Han köper, enligt tinget år 1874, 1 5/96
av rusthållshemmandet Bökebolet för
3.125 kronor.
Fram i början av 1900-talet börjar
stenkrossen äta på Johannes' bergknallar.
Det sker som följd av ett beslut i
Folketinget i Köpenhamn. Danskarna
beslöt att Köpenhamn skulle befästas, en
ring av befästningar skulle byggas åt
Öresund till. Härför behövdes sten och
den fanns på Kullaberg. Innan arbetet var
slutfört hade krossen gnagt bort ett stycke
av det som ligger mellan Harastolsvägen
och Norra Strandvägen. Det uppstod en
rad tomter på vilka arrendatorer kunde slå
sig ner, bygga sina hus och odla sin kål.
Man betalade 5 öre per kvadratmeter i
årligt arrende.
Som en besutten man går Johannes
Elfverson hem till sina fäder i augusti
1926.
Nå, brodern, Nils Petter, som var i
sällskap med Johannes, hur gick det för
honom? Här lyckades jag inte klarlägga
hans slutliga öde, som tycks ha slutat
olyckligt.
Nils Petter Elfverson tar hyra på samma
skepp som sin broder Johannes, briggen
Carl Marthin, som jungman med en hyra
av 16 Rdr i månaden, han är 15 år
gammal, står det i rullan.

jag önskade. Vi tar hela 1850 - 1860talen! Ett forskarbord anvisades mig och
det dröjde inte många minuter förrän en
vagn, fullastad med arkivalier, kördes
fram till min plats. De var hämtade från
bergets djupaste innandömen. Det var
snygga, vackert inbundna, lätthanterliga
band. Till min oförställda glädje var varje
band i slutet försett med ett prydligt
skrivet namnregister, klart och redigt
uppställt.
Jag hade inte bläddrat i särskilt många
band förrän j'llg kom till namnet
Elfverson, Johannes. Det är ett ovanligt
namn, lätt att lägga märke till. Och
därmed rullades Johannes' öde upp,
tydligt och sakligt. Det finns något som
kallas "forskarglädje" och här fick jag
pröva den. Mönstringsrullorna avslöjade
med all tydlighet, att den 18-årige
Johannes Elfverson den 20 maj 1857 som
jungman tagit hyra ombord på briggen
Carl Marthin av Ystad om 71 lästers
lastförmåga. Befälhavare var A P Bolin
från Mölle, 31 år gammal. Johannes fick
en hyra (lön) av 16 Rdr i månaden. Som
skeppskamrater hade han bl a matrosen
Lars Thore, 33 år gammal, och matrosen
Janne Brunnstedt, 36 år, båda från Mölle.
Jag kunde också av rullorna utläsa till
vilka hamnar seglatserna gick, nämligen
London, New Castle och Lissabon. Redan
samma år, 1857, fram i november, avancerar Johannes till lättmatros, hyran höjs
därmed till 20 Riksdaler i månaden.
Johannes Elfverson stannar ett par tre år
å briggen Carl Marthin, men i början av
maj 1860 finner vi honom ombord på
koffen Matbilda av Viken om 33 läster
med Göran Smith från Viken som
befälhavare. Johannes, som nu är 22 år,
har avancerat till matros och får därmed
en hyra av 31 :50 Rdr i månaden.
Men de följande åren är han borta från
mönstringsrullorna i Stockholm. Jag letar
förgäves efter honom. Har han övergett
Stockholm? Nej, år 1865 har vi honom
där igen. Han har mönstrat ombord på
skonerten Snäppan om 42 läster,
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Men så kommer det en ödesdiger anmärkning: "Avgått för sjukdom den 7/111857
och i hans ställe har medtagits Frans
Hellqvist, enligt brev från kapten".
Därmed försvinner Nils Petter ur
rullorna. Jag går grundligt genom mönstringsrullorna åren framöver, förgäves. Jag
går också grundligt genom dödböckerna
för Stockholm de aktuella åren utan

att hitta något. Koleran gick de här åren
och det är tänkbart att Nils Petter lagts in
på något kolerasjukhus. En pojke från
Skåne bara försvinner.
Man förvånar sig över att de unga pojkarna tog sig så lång väg, genom hela
södra Sverige till Stockholm för att söka
hyra. Göteborg fanns ju på närmare håll.
Johannes hade där mönstrat ut på skepp.

KUL TUR OCH POLITIK.
Den stora politiska händelsen på 1860talet var att man avskaffar den gamla
ståndsriksdagen med adel, präster, borgare och bönder, och istället inför två-kammarriksdag.
Den sista, avgörande riksdagen, som
skall avskaffa sig själv, är samlad i
december år 1865. Hela rikets befolkning
står på tå av spänning. Intresset är
intensivt. Den 4 december 1865 antar
bondeståndet med acklamation förslaget
om den nya riksdagen. Klockan 14.45
samma dag följer borgarna efter med
rösteantalet 60 för och fem emot. Intresset
riktas nu på adeln. När 80 talare yttrat sig
och det talats i 4 dagar skrider man till
omröstning. Förslaget om den nya riksdagsordningen antas med 361 röster för
och 294 emot. Klockan 13.15 den 8
december följer prästerna efter, utan
votepng.
I Helsingborg blir man yr och vild av
glädje. Det anordnas stor bal å Rotel
Mollberg, man kallar till fackeltåg. Uppe
på Kärnan antänder man tjärtunnor, man
skjuter salut med kanoner, musikkårer
spelar, tal hålls, människorna dansar och
hurrar.
- Det är ett sublimt ögonblick! utropar
en tidning .
Även Höganäs får en del av festyran.
Musikkåren kallas ut och på torget
framför hotellet spelar man fosterländska
hymner och folkvisor. Tal hålls , det
hurras och är allmän glädje. Jublet riktar

sig också mot den gamle patriarken
Sjökrona, som i dagarna fyller år och som
för 20 år sedan inträdde i Stenbolagets
styrelse. Kungens hälsningstal till den nya
riksdagen är betecknande för vad som
hänt. Han hälsar de nya ledamöterna med
"Gode Herrar och Svenske män". Kort
och effektivt. Den gamla riksdagen hade
han hälsat med följande harang: Välborne,
Ädle och Välbördige, Ärevördige och
Vördige, Vällärde, Areborne, Förståndige, Välaktade, Hedervärde och Redlige,
Gode Herrar och Svenske män!
Men det visar sig att, när den nya tvåkammarriksdagen efter första valet sammanträder den 15 januari 1867, så har 3/4
av ledamöterna tillhört den gamla
riksdagen. 100 kom från Riddarhuset, 11
från prästståndet, 49 från borgarna och 75
från bondeståndet. Man sade om denna
riksdag att den var mera aristokratisk än
själva Riddarhuset. Snart nog övertog
Lantmannapartiet tyglarna. Att så skedde
är en avspegling på den tidens befolkningsbild. Den hade ett helt annat
utseende mot nu. Enligt den grundliga
folkräkningen år 1870 fanns det 4.168.525
invånare i vårt land. Av dem bodde
539.642 i stad = 13 %, medan 3.628.876
bodde på landet = 87 %. Av svenska
folket livnärde sig 55,4 % av jordbruk,
ja, räknade man in sjuka, lytta och
pensionärer, så kom man fram till att inte
mindre än 72 % existerade av jordbruk.
Det är annat mot nu, 4 - 5 % av befolk35

att förbjuda aga i skolan. Han ömmade
för de indelta soldaterna. Han kämpade
också för att kvinnor skulle ges möjlighet
till högre utbildning.
Riksdagen hedrade honom med en rad
uppdrag: han var medlem i konstitutionsutskottet, i bankoutskottet och ett tillfälligt
utskott, han var ledamot i styrelsen för
Riksbankens avdelningskontor i Malmö.
Längre fram blev han kassör i SkåneHallands järnväg.
Men han försvagade sin politiska
ställning i Lantmannapartiet genom att ta
böndernas parti under de tullbergska oroligheterna. Han har gett ut en liten skrift
"Några ord i försvarsfrågan". (1891).
I den allra första två-kammare-riksdagens
decharge-debatt höll Ola Jönsson ett uppmärksammat anförande - han var medlem
i konstitutionsutskottet och därmed väl
berättigad till det - vilket rörde sig om
nyttan av opposition. Opposition var uppfriskande och kunde ge styrka och stabilitet, ansåg Ola Jönsson, representant för
norra Luggude.
Ola Jönsson hade riksdagsmandat till
1875, då han efterträddes av Sven
Andersson i Plöninge. Sven Andersson
var född i Väsby år 1831. Han var lantbrukare och timmerhandlare, ägde Plöninge nr 3 och Måarp nr 1, ägorna var
taxerade till 21.900 Rdr. På det lokala
planet var han nämndeman och ledamot
av Kullens sparbank. Hans motioner i
riksdagen rörde sig om rättsliga frågor,
om val av lärare och klockare och om
sänkning av kaffe- och sockertullen.
Ola Jönsson dog i Stockholm år 1904,
Sven Andersson i Väsby år 1897.

ningen är sysselsatt med jordbruk och de
klarar av våra livsmedel, ja, de åstadkommer t o m ett överskott på brödsäd som
det kan vara besvärligt att sälja. De åstadkommer detta på åtta-timmars-dagar, medan forna tiders lantbefolkning slet från
solens uppgång till dess nedgång. Denna
arbetsordning pågick i ett kör veckan
igenom ända tills det ringde till helg på
lördagskvällen - då först fick man räta på
ryggen.
I den nya riksdagen representerades vår
bygd av Ola Jönsson i Kungshult. Han
invaldes i andra kammaren av norra
kretsen av Luggude domsaga. Malmöhus
landsbygd hade tio mandat.
Ola Jönsson var en märklig man. Han
föddes i Allerum år 1826 och växte upp i
en syskonkrets på 15 individer. Hans enda
skolutbildning blev den, ortens folkskola
erbjöd. Men han hade sinne och fallenhet
för allmänna frågor och lust att framträda,
vilket förde med sig att han anförtroddes
uppdrag. År 1859 kom han in i riksdagen.
I den gamla riksdagen tillhörde han
bondeståndet. I den nya, där han var med
från början, 1867, intog han en klart
reformvänlig hållning. Han var med när
Lantmannapartiet bildades och tillhörde
dess ledning 1868. När han kom hem
efter 1865 års riksdag hyllades han med
en ståtlig fest på Mörarps gästgivargård.
Han höll där sitt första valtal inför den
nya riksdagsordningen. Han ingick tillfälligt i det p.yliberala partiet, tydligt
påverkad av Oresunds-Posten, SturzenBecker och Fredrik Borg.
Han motionerade om att slopa
dödsstraffet, att upphäva legostadgan,

Kulturyttringar i Kullen.
Våren 1863 upprättar man sockenbibliotek i Brunnby socken. Det sker genom
insamling och gåvor. I en första omgång
får man in 500 Riksdaler. Familjerna
Gyllenstierna och Horndahl står främst
bland donatorerna. De ger både pengar

och böcker. Det kostar fyra öre att låna
en bok som man sedan får behålla i 14
dagar. Sockenbiblioteket är förlagt till
Bräcke skola.
Några år senare, 1867, bygger man ett
nytt skolhus och förser det med orgel. Vid
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av de hemska drunkningsolyckorna i
Arild och pengar samlas in till de
efterlevande änkorna och barnen, ställer
Höganäs musikkår upp med soareer, vars
behållning går till de nödlidande. Som vi
såg kunde änkorna i oktober 1866 kvittera
ut 780 Rdr. Denna aktiva mus.i kkår bidrog
stort till resultatet.
Till kulturlivet i Kullen bör också
räknas målarna i Arild. Arild upptäcktes
av den norske målaren Adolph Tidemand,
född 1814. I juli 1868 kom han till Arild
tillsammans med sin familj och stannade
där hela sommaren. En rad danska målare
och sedan svenska följde och fram emot
sekelskiftet utvecklades Arild till en tung
konstnärsplats, rent av till ett Diisseldorf.
Det vimlade av konstnärer och författare
i Arild. Kung Oscar 11:s besök där i
augusti år 1894 drev upp intresset till nya
höjder. P P Lundh förevigade besöket
med sin kamera.

samma tid bygger man också nytt skolhus
i Mölle, vid Gylleröd, den s k storskolan.
Brunnby ståtar alltså med två nya skolhus.
Den livaktiga Höganäs musikkår tillhör
kulturlivet i Kullen. Den framträder och
ger konserter vid de mest skilda tillfällen.
Den kallas ut att spela hymner och glada
visor på Höganäs-Ryds torg, då det blivit
känt att den gamla ståndsriksdagen
upphävt sig själv och istället infört tvåkammar-riksdag. Den 23 augusti 1868 ger
den offentlig konsert i Helsan, inträdet är
50 öre. Samma inträdespris gäller vid en
likaledes offentlig konsert i Jonstorps
kyrka den 3 december. Och när Kattarps
kyrka invigdes den 3 december år 1854
fyller Höganäs musikkår ut en stor del av
det dagslånga invigningsprogrammet.
Kontraktsprosten J Falk ledde det hela;
han fick tillfälle att tacka templets
byggare, entreprenör R Stenson och
murarmästare A Hof. Och när Kullabygdens människor 1863 och 1866 chockats

Känt folk i Kullen.

J

Några namn lyser emot oss från 1860 talets Kulla-krönika.
Paul Gabriel Ahnfelt, kyrkoherde i
Farhult sedan 1849, dör den 11 oktober
1863. Han är mest känd för sina "Studentminnen" , som kom ut 1857 och som läses
än dag. Han skrev ett 50-tal utmärkta
biografier för Biografiskt lexikon. Man
gav honom i uppdrag att skriva Lunds
universitets historia, men han hann bara
med första delen. Han gav ut en postilla
för årets alla sön- och helgdagar. Hans
litterära insatser utfördes till stor del i
Farhults prästgård. Denna brann den 1
augusti 1860 varvid Ahnfelts hela bibliotek, räknande 2.000 böcker, förstördes.
Han flyttade då in till Helsingborg, där
han dog och blev begraven.
Nils Månsson Mandelgren tillhör 1860talets kända personer. Han föddes i
Ingelsträde 18i3. Han får av svenska
staten 1. 000 Rdr för att resa till Paris för

att där medverka i den stora industriutställningen 1868. Året 1865 är han
sysselsatt med uppteckningsarbete i
Kullen. Han gör altartavlan i Brunnby
kyrka. En uppgift säger att han i sitt
uppteckningsarbete rest mer än 30.000 mil
och besökt 700 kyrkor. Både den svenska
Ny Illustrerad Tidning och den danska
Illustreret Tidende hedrar honom med
stora, utförliga levnadsbeskrivningar. Han
är begravd på Sandsborgs begravningsplats, Enskede. En sten utmärker platsen.
Jean Kullin, känd konsertpianist, bror
till fru Henrietta Elfverson på Kullagården, visar stor aktivitet på 1850- och 60talen. Han ger konserter i våra städer och
samhällen. Man kan höra honom i
Landskrona, Kristianstad, Engelholm,
Höganäs, Köpenhamn och Stockholm,
men först och sist i Helsingborg, där han
hyr Rotel Mollbergs stora sal. Det kostar
1 Rdr i entre. Han spelar bl a Mozarts
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köpte villa och startade Öresunds-Posten
samma år. I början av 1850-talet startade
han tidskriften Skåne som kom att
innehålla en mängd intressant material om
Kullabygden. Vi återfinner hans grav på
Helsingborgs begravningsplats vid Södergatan, just i backen. "Vänner av hans lyra
r~te vården" står det på hans vita
gravsten.
Av dödsfall ute i världen väcker mordet
på Abraham Lincoln den 15 april 1865
mest uppmärksamhet. Först den 27:e når
dödsbudet våra tidningar. Han får en
helsida med sorgram.
Jenny Lind är ett namn, som lyser mot
oss på 1860-talet. Tidningarna talar om att
hon våren 1861 antagit en anställning vid
Covent Garden i London mot ett honorar
av tusen pund i veckan.
Namnet Pyk gör sig känt på hemmaplan.
Nils Pyk från Mölle utses till hamnkapten
i Helsingborg och tillträder den 3 januari
1863. Han har innehaft Kullagården några
år och där har hans dotter Louise Pyk
fötts. Hon kommer att bli en berömd
sångerska. Hon debuterar vid en konsert
på Rotel Mollberg sommaren 1873. Så
beger hon sig till Stockholm, där hon får
sångundervisning av Fritz Arlberg och
debuterar på Operan den 15 december
1873 som Agatha i Friskytten.
Nils Pyk, den nye hamnkaptenen i
Helsingborg, bar en hedrande sjömansbana bakom sig. Han är omskriven
litteraturen.

Don Juan, Beethovens Apassionata och
även verk, som han själv komponerat.
Han slutar emellertid olyckligt, under
mystiska omständigheter. Den 30 mars
1868 hittas han i Helsingörs hamn,
sittande på bottnen, iklädd sina ytterkläder. I fickorna låg hans handskar och
ring, även så en hotellnota, med vars
hjälp man kunde identifiera honom och
fastställa när han drunknat. Det skulle ha
skett redan i början av året och det antyds
rånmord. Han begravs på Helsingörs
kyrkogård.
Anders Carlsen heter en fiskare från
Gilleleje som blir mycket omtalad året
1862. Han har vid den svåra stormen den
3 oktober 1860, med fara för eget liv,
räddat inte mindre än 16 fiskare från
Nyhamn. Nu hedras han, bjuds över till
Höganäs, där i kyrkan landshövdingen
tilldelar honom medalj för berömliga
gärningar. Man har rest äreportar, musikkåren spelar, middagar ges, tal hålls och
skålar höjs för den duktige och djärve
livräddaren.
Oskar Patrik Sturzen-Becker, född år
1811, dör den 16 februari 1869. Därmed
sättes punkt för ett rikt liv i kulturens
tjänst. Tidvis använde han signaturen
Orvar Odd. Han var ivrig förkämpe för
skandinavismen. Han räknas som en av
våra främsta kåsörer. Han skrev flera
diktsamlingar, bland andra "Samlade ax",
som kom ut mot slutet av hans liv. Han
slog sig ner i Helsingborg 1847 där han

Levande litteratur på 1860-talet.
Följande böcker skulle vi ha hittat i
Helsingborgs boklådor om vi gått runt och
letat:
C G Starbäck: Berättelser ur svenska
historien, 70:e delen
Fredrika Bremer:
Lifvet i gamla verlden
1861 5:50
Hemmen i nya verlden
1866 2:50
Marie Sophie Schwarts:
Ädlingens dotter
1861 3:50

Emilie Flygare-Carlen:
Ett Köpmanshus
1860 3:50
Johann Wolfgang von Goethe:
Werthers lidande
1861 1:50
J L Runeberg:
Fänrik Ståls sägner
1861 1:75
Viktor Hugo:
Samhällets olycksbarn Del 3 1862 1:80
Hafvets arbetare Del I
1866 0: 80
0 Ahnfelt: Andeliga sånger 1862 0:75

38

J M Agarth: Om bankväsen
och penningtheori
1865 3:50
Otto John:
Biografi över Mozart
1865 5:-G V Hylten-Cavallius:
1868 5:-Värend och virdarna
Viktor Rydberg:
Den siste stenaren 2:e uppl 1866 4:-Camille Flammarion:
1870 3:-Bebodda världar
CFH:
1862
Svedenborg och bibeln
Alexander Dumas:
1868 3:-De tre musketörerna
Handbok för utvandrare
Doktor Mårten Luthers
1866 0:15
lilla katekes
3:16
Ordspråksboken
1870 0:75
Svenska ordspråk
Elias Follin:
1868 4:-Helsingborgs historia
P Sturzen-Becker:
Samlade ax, Dikter
1868
Böckerna ger en god bild av den tidens

tänkande. Man tycker, att det är rätt likt
vårt.
Redan på 1860-talet gav regeringen
belöning eller stipendier åt förtjänta
författare. År 1868 exempelvis delas det
ut 6.000 Rdl och av dem far SturzenBecker 1.000, Viktor Rydberg 500, E
Sehlstedt 500, J Nybom 500 osv.
Stilprov från 1860 - talet:
"Under gåendet från bagare H:s borttappades en nyckelknippa" H T 30/3 1869
" I tjenst åstundas en amma"
1/4 1869
• En bättre, tarflig flicka ... önskar plats"
7/81869
• För ett stadgat fruntimmer önskas plats
29/3 1866
som hushållerska ...
• I anseende till afträde från egendomen
.. . hålles auktion .. .
10/3 1863
" I anseende till frånträde af jordbruket ...
hålles auktion...
17/3 1863
" Det kan dragas i tvifvel huruvida ...
HD22/111866
" Uthyres, två glada rum, s'?.ar till ... •
OP 15/71861

Något om 1860-talets ekonomi.
Mollbergs delikatessavdelning och köpa
ett dussin ostron för en Riksdaler. Och i
j anuari 1866 - det var sedan järnvägstrafiken kommit igång - annonserar Järnvägsrestaurangen i Helsingborg om sitt
överdådiga bord. Där finns inte mindre än
35 rätter att välja bland. Här märks kalv-,
lamm- och gåsstek för 50 öre. En portion
gåsleverpastej kostar åtta öre, ostron 13
öre stycket, en butelj chåmpagne sex -sju·
Riksdaler. En kall sexa kostar en
riksdaler, namnet innebär att brickan
räknade sex rätter.
Ytterligare ett par vardagsposter: Kaffe
från Brasilien kostade en Rdr för skålpundet. Och när man uppvärmde sin lägenhet
kunde man köpa Höganäs-kol av olika
kvaliteer. Nr 1 kostade 24, nr 2 12 och nr
3 10 öre per kubikfot. En kubikfot var tio
kannor och därmed en rymd av 26 liter.

Man kunde köpa rågbröd som vägde 10
skålpund = 4 1/2 kilo, för 54 öre hos
Bagare Hansson i Helsingborg. Stearinljus
kostade 65 öre skål pundet, år 1865.
Sillen kostade tidvis, som i augusti 1869,
50 öre valen. En val ungefär tio kilo.
Rysk linneväv, 15 tum bred, gick att köpa
för 16 öre alnen, det var våren 1869.
Samma år fanns det erbjudande om köp
av ·arbetsskjortor för 1:50. Dubbelrenad
fotogen kostade 1:70 för en kanna = 2
1/2 liter.
Samma mängd kumminbrännvin kostade
två Riksdaler, enligt en annons i
lokaltidningarna, och lika mycket arrak
kostade 2:50. Ett annat njutningsmedel,
snus, sålde P Dahl i Helsingborg för 80
öre skålpundet (ett halvt kilo) .
Om vi ville gå ett steg över den gamla
vardagen så kunde vi gå in på Rotel
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Och för att åter lyfta oss utöver vardagen så hade den nya tiden gett 1860-talets
människor möjlighet att resa. Några biljettpriser: En tågresa Hbg-Ramlösa kostade t o r 30 öre. Tåg från Stockholm till
Malmö kostade 40 Rdr. En diiigensresa
Höganäs-Helsingborg kostade en Rdr, och
en resa med samma färdmedel Hbg Ängelholm kostade två Rdr på öppen plats
och 2:50 för täckt plats. En resa till
Stockholm från Helsingborg sjöledes var
oväntad billig. Med ångaren Dana kostade
den sommaren 1866 i första klass 27 , i
andra 18 och i tredje klass 8 Rdr. En
Amerika-resa kunde kosta 140 Riksdaler.
En genomgående resa med båt och järnväg från Helsingborg till Köpenhamn 2:50
Rdr. Nöjde man sig med att skriva brev
var portot till Danmark 17 öre, enligt annons i våra tidningar hösten 1866.
Priser på vardagsvaror måste ha en bestämd bakgrund: hur mycket tjänade
1860-talets Kullabor och Helsingborgare?
Vi har av tidningsläggen utläst några hithörande uppgifter. Våren 1868 söker man
ivrigt efter 200 svenska pigor för årsarbete i Schleswig. De erbjuds en årslön
av 70 Rdr. Våren 1869 är det en ny annonskampanj om flickor. Nu söker man
inte mindre än 1. 000 pigor till HolsteinSchleswig, men de erbjuds inte mer än
50-60 Rdr i årslön. Vid samma tid söker
man 60 tegelbruksarbetare till Danmark de erbjuds en årslön av 200 Rdr.
Stannar vi inom vårt land och vår bygd
finner vi att man hösten 1866 söker en
lärarinna till Allerum. Hon erbjuds kontant 300 Riksdaler Riksmynt plus rum och
eldbrand. (Hbg-Posten 22/12 66). Något
år tidigare har man till samma socken sökt
en manlig lärare; han erbjuds 500 Rdr och
vid samma tid söker man en extra lärare,
denne vill man ge 350 Rdr. Höstterminen
1865 söker man en lärare till folkskolan i
Helsingborg. Han erbjuds i årslön kontant
350 Rdr plus rum och eldbrand. Det tycks
vara praxis att i lärarnas löneförmåner
ingår bostad och eldbrand.
Sommaren år 1867 blir det dispyt mellan

Stenkolsbolaget i Höganäs och dess arbetare. Bolagsledningen uppger att duktiga
kolhuggare kan tjäna 15 Rdr i veckan. De
har dessutom bra arbetstid, slutar sitt arbete för dagen redan klockan tre. Arbetarparten genmäler att det finns arbetare som
bara tjänar 66 öre om dagen.
För att så vända blicken mot vår kanske
viktigaste näring, sjöfarten, så har jag efter genomgång av mönstringsrullorna för
Stockholms sjömanshus hela 1860-talet
fått klara siffror på vad männen och pojkarna till sjöss tjänade - och även riskerade livet för.
När den 20-årige lättmatrosen Sven
Tambo från Nyhamn är mönstrad ombord
på Nyhamns-skonerten Activ om 49 läster
med Pehr Cronberg som redare och Truls
Lundh, Nyhamn , som kapten, får han 29
Riksdaler i månadshyra. Fartyget har
sommaren 1868 varit på en resa till Kronstadt och är nu på väg till Ostende. Vid
passerandet av Helsingborg mönstrar man
ombord två Nyhamnsbor, dels L Cronberg med befattning som konstapel , vilket
ger honom enmånadshyra av 28 Rdr, dels
den 19-årige jungmannen Chr Cronberg
som tilldelas en månadshyra av 18 Rdr.
Detta, att de unga pojkarna under ledning av de äldre, erfarna männen fick lära
sig sjöyrket, var rätt vanligt vid denna tid
i vår bygd. Vi stöter på flera exempel.
Skonerten Christina om 45 läster, hemmahörande i Lerhamn, med H J Fex som
huvudredare och med N B Fex som befälhavare, har den 19-årige Janne Fex
mönstrad somjungman mot en månadshyra av 22 Rdr. Fartyget gör sommaren
1867 en resa till Medelhavet och besöker
bl a Messina och Nizza.
Lerhamnsfartyget skonerten Carolina
om 63 läster ger ett annat exempel på
ungdomarnas skolning under de äldres
ledning. Carolina redas av L J Fex och
har M Öfverberg till styrman för vilket
han uppbär 50 Rdr i månadshyra. En
annan M Öfverberg är lättmatros och får
30 Rdr. Konstapeln ombord heter A H
Fex och får-25 Rdr i månaden.
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Så tillkommer den 16-årige jungmannen
A Fex, vars månatliga lön är satt till 15
Rdr. Fartyget är sommaren 1868
destinerat till Neapel.
År 1870 övergår Carolina till N P
Andersson, också Lerhamn, och får nu
Chr Andersson som befälhavare. Delvis
ny besättning kommer ombord. Bästemannen heter G Elfversson och är från Mölle
och får 45 Rdr i månadshyra, kocken
heter A P Andersson och får tio Rdr
medan jungmannen Joh:s Berggren tilldelas 25 Rdr, båda är från Brunnby. Det
framgår av mönstringsrullorna att
kockarna värderas lägre än själva
sjömännen. 15 Rdr synes vara vanlig
kock-hyra.
Ett Mölle-fartyg kan komma med här.
Skonerten Victor August om 60 läster har
A P Elfversson som redare. Anders
Elfversson är lättmatros ombord, vilket
inbringar honom 26 Rdr i månaden.
En god bild av avlöningsförhållandena
till sjöss under 1860-talet ger briggen
Henric, hemmahörande i Arild och med
Truls Nilsson som redare och kapten.
Briggen har en lastförmåga av 40,5 läster
och åtta mans besättning. Styrmannen
ombord har 60 Rdr i månadshyra. Lättmatrosen Hans Pettersson från N yhamn får
27 Rdr, kocken N F Wiberg, Arild, 16
Rdr, konstapel NP Nilsson, också Arild,
38 Rdr, och, nästan rörande: den 11årige Anders Nilsson från Arild är
kajutvakt och får enligt mönstringsrullan
sommaren 1868 fem Riksdaler i månadshyra. Briggen Henric gör en resa till
Lissabon och olika Medelhavs-hamnar.
När den återkommer till våra nordiska
farvatten höjes den unge kajutvaktens
månadslön till tio Riksdaler.
Kajutvakter förekom främst på skepp
och briggar. Ett exempel: När briggen
John av Viken på 66 läster utklarerar till
Lissabon är den 15-årige P Pettersson från
Viken ombordmönstrad som kajutvakt för
vilket han tillgodoräknar sig en månadshyra av tio Riksdaler.
Nils Olsson Pyk heter en tio-årig pojke

från Mölle. Han mönstrar ombord som
kajutvakt på skonerten Frithiof, vilken
Anders Pyk redar. Det var i slutet på
1850-talet. Pojken går vidare inom
sjömanslivet - sommaren 1860 återfinner
honom på briggen Ida, där han nu är
jungman mot en hyra av 15 Rdr.
Sommaren 1870 utrustar man jakten
Inrika från Lerhamn. Fartyget har en
lastförmåga av 22 läster, L Fex är redare.
N J Öfverberg är kapten, den 21-årige N
P Olsson, Brunnby, är jungman med en
månadshyra av 21 Rdr och den 18-årige N
P Magnusson, också Brunnby, kock,
vilken befatting tillförsäkrar honom en
hyra av 13 Rdr. Det framgår av rullorna,
att kocken har lägre status än själva
sjömännen och detta kan vi illustrera med
ytterligare ett exempel. När man mönstrar
ombord folket på skonerten Triton av
Nyharnn, lastande 22 läster och med
Magnus Nilsson som kapten, ges matrosen
33, jungmannen 20 och kocken 12 Rdr.
Triton har fem mans besättning.
Fram emot år 1870 börjar ångbåtarna
blanda sig i segel-leken. Därmed uppstår
två helt nya yrken inom sjölivet: dels
maskinister, dels eldare. Maskinisterna
placeras i nivå med styrmännen och får
vanligen 70 Rdr i månadshyra. Eldarna det är tre eller fyra ombord på en ångare
- får 36 Rdr.
Vi kan ta ett belysande exempel på de
nya signalerna inom sjöfarten hämtat från
Stockholms sjömanshus ' mönstringgsrullor. Det gäller ångfartyget Bore av
Stockholm, som i april månad år 1870
mönstrar sin besättning. Denna inräknar
sju matroser, fem eldare och en kajutvakt.
Matroserna får 35, eldarna 36 och
kajutvakten, som heter Fredrik Lindqvist
från Farhult, 15 Rdr i månaden.
Och så till slut i denna ekonomiska
studie en händelse från Helsingborg med
rent av historisk betydelse. Det arbetas för
fullt på hamnbygget i Helsingborg. Jordarbetarna går i s t r i k e den 3 mars
1863. 160 man lägger ner arbetet. De vill
ha högre lön. De vill ha höjt sin daglön
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Släkten Horndahl var framträdande inom sjöfarten i Kullen. Dess gravplats på Brunnby
kyrkogård minner därom och ger en antydan om hur farlig sjöfarten var.
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Vackert prov pä Lerhamns uteseglande flotta, Augusta av Lerhamn byggd 1864. Fartyget
kunde ha 4 - 5 mans besättning. Styrmannen fick 50 Rdr och kocken 15 Rdr i mänadshyra.

från nuvarande 1:37 till 1:50 Riksdaler.
Alla avskedas på stående fot. Efter någon
dags stillestånd börjar de strejkande böna
om att få komma tillbaks. Men arbetsledningen är kallsinnig, det får bönas mer

än en gång innan man låter beveka sig.
Är denna arbetskonflikt den första
strejken i vårt land? Den inträffar
åtminstone så tidigt att ordet "strike" ännu
inte har försvenskats.

Turisterna kommer.
Turismen håller på att bli ett näringsfång
i Mölle-Kullen. Alltfler söker sig till
Mölle och Kullabygden. Vår bygd håller
på att bli ett etablerat turistmål. Det börjar
så smått. Vid pingsten sätter man in en
passagerarångare från Köpenhamn, som
via Helsingborg och Helsingör gör en
dagstur till Mölle och så återvänder på
kvällen.
Så är fallet pingsten 1861. Ångaren
Orion sätts in, startar i Köpenhamn,
anlöper de två syskonstäderna och fortsätter upp till Mölle.
Man har musik ombord och då man legat
där ett par timmar, på redden, återvänder
man klockan 1900. Resan kostar tre
Riksdaler. Varje pingst åren framöver
upprepas Mölle-turen, men man låter den
starta från Helsingborg. År 1862 sätter
man in ångfartyget Helsingborg. Priset är
fortfarande tre Rdr. Sommaren 1863
sätter man in två båtar på Mölle-traden,
dels Orion, som går på pingstdagen, dels
Götha, som gör en extra tur fram på
sommaren. S/S Götha startar från
Helsingborg klockan halv 13, stimmar
upp till Mölle, ligger där ett par timmar
och återvänder klockan 20. Priset för
resan stannar vid 2:50 Rdr. Det är flera
båtar som får pröva Mölle-turen; pingsten
1868 får Horatio göra den.
Man skulle kunna säga om denna
resetrafik, att den är en följd av att ångan
har kommit i bruk på havet. 1860-talets
människor håller på att lyfta sig ur den
gråa vardagen, där man förr helt fick
kämpa för den rena existensen.
Så verkar det som om de kungliga på
Sofiero drev på för att göra Kullaberget
känt för turister. I augusti 1866 får
hertigen och hertiginnan av Östergötland

besök av några kungliga släktingar, som
bor på Sofiero ett par dagar. Gästerna
tillsammans med prins Oscar och hans
gemål får göra en utflykt till det "natursköna, fastän föga kända Kullaberg".
En junidag år 1869 gör prins Oscar
(sedermera Oscar Il) tillsammans med
uppvaktning och sina tre söner Gustaf
(sedermera Gustaf V), Oscar och Carl en
utflykt till Kullaberg, som genomkorsas i
flera riktningar. Journalister är med och
bevakar turen. I referatet, Ö P den 25 juni
1869, får kapten Gustaf Elfverson på
Kullagården högsta beröm för att han
anlagt vägar, gjort stigar och trappor ned
till grottorna.
Kullen är i blickpunkten för ett par
meddelanden från hotellen. Dels från
Rotel Mollberg, som tillhandahåller
vagnar för utflykter till Ramlösa och
Kullaberg , dels från det nyrenoverade
Rotel Höganäs, juni 1869, som rekommenderar sig som utgångspunkt för dem,
som ämnar besöka Kullaberg. Man prövar
också vid några tillfällen att låta en
passagerarbåt gå till Höganäs hamn, där
ett uppbåd av hästskjutsar står redo att
föra turisterna upp till Kullen. Intresset
för resandet till Mölle-Kullen stegras till
randen av kravaller. När S/S Hamlet ska
göra sin Mölle-tur i juli 1870, har
omkring 500 personer samlats på kajen i
Helsingborg. Alla vill med båten, men
båten tar bara en bråkdel, det håller på att
bli panik och kravaller innan de behöriga
klarat av saken och besättningen kunnat
lossa förtöjningarna.
I samma mån som turisterna söker sig
till Kullen börjar tidningar och tidskrifter
uppmärksamma vår bygd. Både i
Stockholm och i Köpenhamn skrivs det
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bilder. Molon i Mölle har blivit en omtyckt promenadplats, sägs det. Ytterligare
publicitet, som angår vår bygd, finns på
sidan 397 av år 1866 - där är infört en
stor, saklig artikel om Nils Månsson Mandelgren. Han var berömd redan då. N Y
IL L U S TRE R AD T I D N IN G
heter den svenska motsvarigheten till den
danska. Den är också välvilligt inställd till
Kullabygden. Allt som oftast förekommer
det glimtar från Arild, Mölle och
Höganäs. Som i numren 52/1867, 9/1868,
42/1868. Alla med teckningar av märket
"ATG" vilket betyder Albert T Gellerstedt
(1836 - 1914). Höganäs är utförligt
beskrivet i året 1879 i numren 22 och 43.
Sven Andersson står för dem. Arild får i
nr 15/1880 en lång skildring av märket A
B S tillika med en bild av Krumlinde.
Och så något alldeles nytt inom
turiströrelsen - två företagsamma kvinnor,
fröknarna Du Rietz och Gylling, antagligen från Köpenhamn, inbjuder enligt
Helsingborgs-Posten 20/11 1866, till subskription av en serie stora fotografier av
Kullaberg. Tidningen bekräftar att bilderna är av god kvalite. Kungen och kronprinsen har antecknat sig.

om den. En genomgång av den danske
ILLUSTRERET TIDENDE
- som startade 1859 - låter oss ta del av
en rad välvilliga artiklar och reportage om
vår bygd. Redan år 1860, den 3/6, är det
en vacker bild och förklarande text om
Kullens fyr. ÅI 1862 återkommer en ny
bild med text om fyren. ÅI 1865, i band
6, har man ett stort reportage om Höganäs
och Ryd försett med sju fina bilder. Och
år 1868, på sidan 389, finns en utförlig
studie, "En udflugt till Kullen" med text
och bilder i vilken kapten Elfverson på
Kulla får beröm för att han gjort grottorna
tillgängliga.
Samma år, 1868, sidan 160, ägnas Arild
stor uppmärksamhet. Det sker i en
berättelse "Fra Arildsleie". Det är · en
livfull skildring, där vi får se fiskebåtarna
gå ut för fiskafänge och återkomma, lastade med sillfångster. Arild betecknas som
en idyll. Kvinnorna strömmar ner till bron
för att plocka sillen ur näten. Berättelsen
är undertecknad "B-T".
Längre fram i tiden, i nr 36 av år 1885,
har Illustreret Tidende en stor, utförlig
skildring från Mölle. "Söndag i Mölle"
heter den och är underbyggd med sju fina
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Något om människans villkor.
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En av våra lokaltidningar har ett reportage om hur det går till, när man ute i en
socken håller auktion på fattighjon . Den
fattige och värnlöse ropas ut och så bjuder
man på honom eller henne. Den som erbjuder lägsta summan - det kan vara tre
shilling per dag - får ta hand om fattighjonet och har sedan rätt att sätta henne i
arbete, låta henne göra nytta efter bästa
förmåga .
Trots att de stora, dominerande staterna
förbjudit slavhandel, florerar det ändå en
ganska livlig handel med negrer på 1860talet. En sjöman från Helsingborg, vilken
sommaren år 1860 är mönstrad ombord
på ett amerikanskt krigsfartyg, berättar att
han den 8 augusti just utanför floden

Kongos mynning var med om att preja
och äntra en fullriggare. Först såg man
bara en mängd lyxigt klädda passagerare,
som åt och drack och levde rullan. Men
då man närmare undersökte skeppet,
hittade man nere i lastrummen 997
negrer, av dem 400 kvinnor, som alla var
nakna och som utfodrades med vatten och
bröd, vilket de kastade sig över som
vargar.
Nu blev de landsatta i Monrovia,
medan kaptenen fick gå till domstol och
kanske dömas till tio års straffarbete. De
välklädda passagerarna var agenter, som
tjänade stora pengar på sin olagliga hantering. På slavmarknaden i Cuba kunde en
stackars neger kosta 1. 800 dollar eller
45

6.200 Riksdaler. För att pressa ner transportkostnaderna satte man dem på vattenoch bröd-kosten.
Cuba synes ha varit ett centrum för
slavhandel vid denna tid. Just utanför
Mobile i Amerika uppbringar en
amerikansk tulljakt en septemberdag år
1866 en slup som visar sig vara lastad
med negrer. Man råkar dem och finner att
de är 150 stycken. Avsikten är att de ska
forslas till Cuba för att där säljas på
auktion. Under falska förespeglingar - att
de skulle som fria få arbeta på olika
plantager för 30 dollar i månaden - har
man lockat dem med sig. Nu släpps de
fria medan kapten och besättning slås i
järn och på en korvett förs till Washington
för att dömas.
Militären i vårt land kan vara hård. Det
berättas från Södra Skånska Infanteriregementet att en soldat för subordinationsbrott dömts till 100 par prygel. För
att den stackarn inte skulle stryka med,
delades prygelstraffet upp i två omgångar.
När vederbörande hämtat sig från den
första behandlingen och såren läkts fick
han inställa sig till en ny omgång. Men
även det vanliga hederliga livet kunde
komma i kläm inför den grymma verkligheten vid denna tid. I Nyhamn fanns en
skonertbrigg vid namn Experiment med
Hans Andersson från Nyhamn som befälhavare. I november år 1869 är han med
sitt fartyg och sin besättning på resa över
Nordsjön med Grimsby som destinationsort. Men det bär sig inte bättre än att, när
han har den engelska kusten i sikte, så
slår motstormen till och driver honom
tillbaks mot Danmark. Han gör ett nytt
försök med samma resultat. Efter att ha
stampat på den opålitliga Nordsjön i fem
veckor lyckas han äntligen nå hamn i
Grimsby. Men då är besättning såväl som
proviant och vatten helt slut och trots
sträng ransonering är det nödtillstånd
ombord.
Ett ytterligare exempel på sjölivets
vanskligheter, det är hämtat från
Stockholms Sjömanshus mönstringsrullor.

Det var inte bara vädrets makter, som
gjorde livet till sjöss dramatiskt. Befälhavaren fick också ta itu med ödesdigra
förhållanden, som ombord å skonerten
Christina Matbilda om 45 läster av
Lerhamn med H J F ex som redare och N
H Fex som befälhavare. Vid ommönstringen 1869 framkommer det, att
matrosen August Lindqvist från Nyköping
blivit mördad i Messina den 3 april 1869,
vidare att jungmannen L Johansson från
Stockholm rymt i Liverpool den 5
december 1868 och att jungmannen
Fredrik Eriksson rymt å samma plats den
3 juli 1869. - Det hjälpte inte att man
avlagt en helig ed "att inte rymma eller
utom riket borta blifva" ...
Att livet var hårt och kargt för 1860talets människor kan vi ofta nog utläsa ur
tidningarnas bygdekrönikor. Ett par
exempel: Ö P av den 24 mars 1862 har
följande notis:
"Ogifta fattighjonet Sissa Bengtsdotter i
Farhult, 50 år gammal, har den 20 ds
dränkt sig i en brunn därstädes". (Journalisternas språkbehandling är lite kärvare
än nu). Man befarar att nöd och fattigdom
drivit fattighjonet till den förtvivlade
handlingen. I Helsingborgs-Posten av den
6 december 1866 är infört en annons om
att barn tigger på gatorna i Helsingborg
men man bör inte gynna dem.
Ytterligare ett uttryck för tidens hårdhet
hämtas från Ö P 1862. En arbetskarl i 70års åldern vid namn Sellmark har i
Munksjö blivit ihjälpiskad, därför att han
snattat. En lantbrukare är anhållen och nu
ska tingsrätten klarlägga vad -som hänt.
Arilds-pojken Anders Nilssons livsvillkor kan tjäna som illustration till den
hårda verkligheten. Anders är elva år då
han våren 1866 mönstrar ombord på
briggen Henric av Arild som kajutvakt.
Han får enmånadshyra av fem Riksdaler.
Briggen år på 50 läster. Vi vet inte
mycket om kajutvaktens arbete ombord på
ett skepp. Här hade han utom kaptenen
åtta man att passa upp när kursen sattes
mot Medelhavet.
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