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Södra hamnarmen
Nu är nästan allt klart – träspont mot hamnbassängen,
ny betong på hamnarmens gångdel och ny belysning.
Återstår endast två saker – metallbågar vid varje
båtplats, så att vi som skall gå ner i båtarna har något
att hålla oss i, samt ny puts på övre delen av hamn -
armen. Detta kommer, enligt besked av hamnchefen,
att åtgärdas till våren.

Killan
Killan – Lejets kulturhistoriska arv – är i stort behov
av restaurering och upprustning. Lejeföreningens sty-
relse har gjort följande uppgörelse med Simrishamns
kommun:

Kommunen genomför de reparationer där det be-
hövs fackfolk, såsom byte av ruttna bottenstockar i
huset, byte av järn kring karet etc. Vidare ombesörjer
kommunen rensugning av själva Killan samt ren spol-
ning av bassängen.

Återstår att rensa i växtligheten runt Killan samt
klippa häcken, byta ut staketet, måla om huset och
putsa sprickor i innerväggar och golv. Detta senare
har vi i Lejeföreningen åtagit oss att genomföra mot
att kommunen tillhandahåller och betalar virke, färg
och cement. 

Vi behöver alltså frivillig arbetskraft från dig som
år beredd att avsätta en dag för att sätta Killan i stånd.
Arbetena kommer att genomföras i april–maj 2011.
Anmäl er gärna redan nu till anders.westerberg.1@
telia.com eller på telefon 0414 – 713 80.

Bastu
Styrelsen har varit i kontakt med Rolf Lundahl och
föreslagit att en bastu skall installeras i det hus, mitt
emot Badhotellet, som tidigare använts för försälj-
ning av crêpes och glass. Glädjande nog visade det
sig att Rolf varit inne på samma tankar, och en bastu
kommer därför att installeras en bit in på nästa år.

Österlen lyser på Vitemölla
Traditionsenligt firar vi Österlens ljusfest på Alla
Helgons dag den 6 november kl 18.00 med tända
marschaller på båda pirarmarna samt servering av
varm dryck. Välkomna!

�r 3 ◆ 28 OKTOBER 2010. ETT I�FORMATIO�SBLAD FRÅ� VITEMÖLLE LEJEFÖRE�I�G.
REDAKTÖRER: SVE� HAMMAR, A�DERS WESTERBERG & MORTE� PERSSO� www.vitemolla.org

➤ Södra hamnarmen- handtag kommer
➤ Killan – reparation till våren
➤ Bastu
➤ Österlen lyser 6 november
➤ Väderskydd busshållplatsen Källebacken
➤ John Tufvesson Memorial

➥



Väderskydd busshållplatsen Källebacken
Den segdragna historien om väderskydd på vår buss-
hållplats Källebacken börjar närma sig sitt slut. Pas-
sagerarunderlaget från Vitemölla är för litet för att
Skånetrafiken skall sätta ut de ordinarie väderskydden.
Vid den senaste mätningen under vecka 36 var det en
(1) passagerare i vardera riktingen per dygn från Käl-
lebacken. Skånetrafiken undre gräns är 15 passagerare
per dygn i vardera riktningen. Inget starkt förhand-
lingsläge för Lejeföreningens styrelse alltså.

Vi har istället förhandlat fram ett bud från den fir -
ma som tillverkar de ordinarie väderskydden att köpa

en mindre och enklare variant av skydd för 15 000
kronor inkl. moms och frakt (priset kan jämföras med
de ordinarie väderskydden som kostar c:a 50 000 kr)

Styrelsen har tillskrivit Simrishamns kommun och
begärt att kommunen skall stå för hela eller delar av
kostnaden. Frågan kommer definitivt att avgöras när
vi får kommunens svar. 

Redan nu kan sägas att kommunen måste ta på sig
en stor del av kostnaden för att köpet skall kunna
komma tillstånd. Lejeföreningens kassa kommer
nämligen i januari 2011 (efter betalning av nu kända
räkningar) att innehålla c:a 5 000 kr.

John Tufvesson Memorial
Vitemölla är ju alltmer känt för alla VM-tävlingar
som anordnas i vårt leje – tennis, golf, äggarullning
m.m. Till dessa tävlingar sällade sig den 11 augusti
VM i simning – John Tufvesson Memorial. Denna
tävling instiftades med anledning av att en ny bad -
stege installerats på södra hamnarmen. Eminent täv-
lingsledare (klädd i mormors vågade baddräkt) var
Bodil Andersson.

Segrare i de olika klasserna var:
John Tufvesson Memorial: 1. Christian Ericsson,

2. Stefan Ohlsson, 3. Oscar Lindgren
Små barn: Alla vann: Hugo Drangel, Kajsa Erics-

son, Nils Lundqvist, Edvin Lundqvist
�ågot äldre barn: 1. Hampus Hall, 2. Moa Hall,

Gustav Leander-Pehrson
Klädsim: 1: Krister Hjelm (klädd i fisknät) och

Bengt Leksell (dött lopp), 2. Sara Ilvemark.
Visst tvivel uppstod om klädsimmet eventuellt var

uppgjort på förhand, eftersom de båda herrarna kom
i mål exakt samtidigt. Domarparet Sven Hammar och
Björn Andersson avgjorde dock snabbt frågan på så
sätt att båda fick en skepparkrans att hänga runt
hakan. 

Tävlingen har fått sitt namn efter en historisk vite-
mylling, vars historia letats fram i arkiven av Sverker
Andersson (tillika starter vid tävlingen) enligt föl-
jande:

John Tufvesson föddes av mycket fattiga fiskare
för mer än 100 år sedan i Vitemölle. Föräldrarna var
så fattiga att de inte hade någon båt utan fick simma
ut med garnen. De blev av förståeliga skäl mycket
duktiga simmare. Sonen John fick naturligtvis tidigt
hjälpa till med fisket och blev därmed en utomor-
dentligt duktig simmare. 

En dag blev dock det fattiga livet i Vitemölle för
mycket så han simmade ut till en skuta som låg på
redden. John lyckades övertala kaptenen om att få
följa med mot att han ryktade kölsvinen. Skutan var
destinerad till Amerika och där simmade John i land.
Han amerikaniserade sitt namn till Johnny Weiss-
muller, efternamnet för att hedra sin födelseort. 

Johnny uppmärksammades som simmare och kom
att tävla för USA såväl i olympiaden i Paris 1924 som
i Amsterdam 1928. Senare blev han världsberömd
inom filmen med sina roller som Tarzan – apornas
son.

Under sitt simmande i USA, i såväl Atlanten som
Stilla havet samt i de Stora sjöarna, träffade han, oklart
var, den 17 år yngre, Esther Williams. Tycke uppstod
och sonen Jerry, som behöll sin moders efternamn,
avlades.

Vill du veta mer om denna minnesrika simtävling
och se fler bilder så ta en titt på Lejeföreningens hem-
sida www.vitemolla.org eller i Ystads Allehandas
arkiv under ”Vitemölla”.

Startskottet har avfyrats i John Tufvesson Memorial! En av lejets
åldermän, Sverker Andersson, iklädd en sekelgammal baddräkt
som på sin tid ansågs vara något av det tuffaste man kunde ha på
sig på stranden, och försedd med en riktig startpistol (han är ut-
bildad starter!), släpper iväg tävlingsdeltagarna. Av de tävlandes
ansiktsuttryck att döma handlar det om blodigt allvar, och ingen
simpel lek. Som alltid när det tävlas i Vitemölla.


