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➤ Österlen lyser 5 november
➤ Garnhängevägen asfalterad
➤ Killan återinvigd
➤ Hur man tvättar trasmattor i Killan
➤ Bok och DVD-film om lejets historia
➤ Lejeföreningens årsmöte
➤ Fester, sport och lejevandring
armerats. Den armerade ytan skall, i enlighet med detaljplanen, användas för parkering och båtuppläggning.
Kommunen har också röjt sly på sin del av marken
söder om Mölleån.

På Alla helgons dag den 5 november lyser Österlen,
och i Vitemölla samlas vi traditionsenligt kl. 18 vid
hamnen för att njuta av alla marschaller som tänds på
hamnarmarna, och för att umgås över ett glas varm
dryck.
Garnhängevägen asfalterad
Efter önskemål från Lejeföreningen har kommunen
nu asfalterat Garnhängevägen från Postahuset fram
till bron över Mölleån. I samband med detta har också gräsplanen mellan Postahuset och Hommebåten

Killan återinvigd
Efter genomgången restaurering återinvigdes Killan
– lejets gamla livsnerv – under festliga former den
16 juli. I strålande högsommarväder kunde Lejeföreningens ordförande hälsa över 100 myllingar välkomna och berätta om Killans historia (se pdf på
www.vitemolla.org ). Kommunalrådet Anders Johnsson klippte det blå-gula bandet och förklarade Killan
återinvigd, och en minnesplatta avtäcktes. Peter Hägg,
som handgripligen arbetat med renoveringen, underhöll med sång till gitarr.
För att ytterligare manifestera Killans betydelse
hade Lejeföreningen låtit tappa upp 200 numrerade
flaskor äkta ”Killevann från Vitemölla”. Flaskorna
var försedda med en vacker etikett målad och handsignerad av Hasse Karlsson. Flaskorna försåldes till
det facila priset av 50 kronor och fick en strykande åtgång – trots att Lejeföreningens ordförande måst
meddela att vattnet efter laboratorieprov visat sig innehålla lite för många kolibakterier för att kunna
klassas som drickbart.
Flaskorna nr 1 – 12 delades ut som hedersbetygelse
till ett antal personer som gjort särskilt förtjänstfulla
insatser i samband med Killan.

➥

Återinvigningen avslutades med att Bodil Andersson, i tidsenlig klädsel, demonstrerade hur man tvättar trasmattor i Killan, så att de blir riktigt rena.
Ett särskilt tack till Simrishamns kommun som bekostat Killans restaurering, Peter Hägg och Bertil Ask
som genomfört restaureringsarbetet, Kalle Wisén på
Kivikås Frukt och Must som skänkt de 200 flaskorna
och Benny Grönberg på Kiviks Musteri som fixade
laboratorieprovningen.
Hur man tvättar trasmattor i Killan
Den viktigaste ingrediensen för ett lyckat tvättresultat är självfallet Killevann, som skall kompletteras
med grön gelésåpa, en bra skurborste och vackert
väder.
Bodil Andersson kommer nästa sommar att arrangera en speciell tvättdag, dit alla är välkomna som vill
lära sig hur man tvättar i Killan. Datum meddelas i
vårens Lejeblad.
Bok och DVD-film om lejets historia
Lejeföreningen har kontaktat Tommy Gustafsson,
som skrivit ett antal intressanta böcker om Kivik och
dess sjöfart. Vi har bett honom att skriva en liknande
bok om ”Fiske och sjöfart på Vitemölla”. Tommy har
glädjande nog accepterat detta, och han är redan igång
med arbetet, som inleds med arkivstudier. Han har
också samlat en referensgrupp, bestående av äldre
myllingar, kring sig för att ta del av deras minnen och
material. Guppen består bl.a. av Sven Hammar, NilsErik Thorsson, Sverker Andersson, Nils Losell och
Ove Hjelm.
Lejets historia kommer också att dokumenteras i
en DVD-film, som produceras av Krister Hjelm.
Krister skriver om den kommande filmen:
”Det börjar bli hög tid att filma de möllingar som
är barnafödda på Lejet. Jag skulle därför till exempel
vilja filma Bodil Anderssons när hon med egna ord
berättar om hur det var att gå i skolan under den beryktade läraren Phegel Dheby, Sven Hammar när han
målande berättar om hur hans mamma skötte postutdelningen i Postahuset, Sverker Andersson som bjuder på ljudklipp och historier från Killebacka radio,
liksom Nils Losell och Ove Hjelm när de berättar om
livet som Vitemöllafiskare. Men det finns också andra historier om livet på Vitemölla som de som är
barnfödda här kan berätta. Historier om Kiviks marknad, Barnakullen, Badhotellet, Killan, Möllan, men
också om vardagsliv, lekar och nöjen”.
Krister har fått bidrag från Gudrun Smiths Vitemölla Stiftelse för att producera filmen.
Lejeföreningens årsmöte
Årsmötet som gick av stapeln den 8 juli hade samlat
61 medlemmar. Mötet inleddes av Lejets förste hornblåsare Sverker Andersson, som kraftfullt stötte i
luren.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar resulterade bl.a.
i att följande styrelse valdes: ordförande: Anders

Westerberg, vice ordförande: Krister Hjelm, sekreterare: Bodil Andersson, kassör: Brita Andersson, ledamot: Pia Svensson, suppleanter: Gunnel Sörendahl
och Hasse Karlsson.
Festkommittén omvaldes i sin helhet, d.v.s. Morten
Persson, sammankallande, Maria Frelin, Eva-Lii
Mark, Åke Lindberg och Maria Nilsson. Till stugfogde omvaldes Åke Lindberg.
Årsavgiften för 2012 beslutades till oförändrade
150 kr per hushåll.
En av Lejeföreningens medlemmar framförde förslaget att hjärtstartaren skall placeras på utsidan av
Postahuset. Styrelsen har behandlat detta förslag och
fått information om att hjärtstartaren inte tål temperaturer under 0 grader Celsius. Styrelse har därför beslutat att hjärtstartaren även fortsättningsvis skall
förvaras inomhus i Postahuset, men att en tydlig skylt
sätts upp på utsidan. En sådan skylt är nu på plats.
Fester, simning och lejevandring
Årets midsommarfirande i lejet samlade en rekordpublik i det vackra vädret. På vår hemsida finns det
en länk till en bildbank där fotografen Mårten Gleerup tycks ha fångat i princip alla deltagare på bild!
Hamnfesten 8 juli såg ett tag ut att regna bort för
första gången under dess 16-åriga historia. Men myllingarna har vanligtvis tur med sina arrangemang.
När festen startade försvann alla regntunga moln och
kvällen blev i dubbel bemärkelse varm och i det närmaste helklar – det senare bara vad vädret anbelangar.
Två av sommarens arrangemang i Lejeföreningens
regi gynnades inte på samma sätt av vädrets makter:
Mingelkvällen 28 juli och John Tufvesson Memorial
11 augusti genomfördes i hällande regn. Detta hindrade dock inte myllingarna att möta upp.
Mingelkvällen under tältdukar samlade fler deltagare än någonsin, och stämningen stod högt i tälttak.
Simtävlingen i John Tufvessons anda kunde trots
regnet och blåsten genomföras med ett femtontal deltagare. Publiken under paraplyer uppgick dock till ett
sextiotal. Segrare i de tre simningsklasserna:
Små barn, t.o.m. 8 år: Anna Johansson
Större barn, 9–14 år: Erik Johansson
Alla åldrar – klädsim: Anna Ilvemark
Lejevandringen 25 juli stördes dock inte av regn,
och en stor skara kunde under Sven Hammars och
Bodil Anderssons ledning ta del av lejets historia.
VM i Golf
Fredagen den 5 augusti gick den årliga VM-tävlingen
i golf av stapeln.
Vitemöllemästare blev Per Sollbe. Vinnare i Bklassen: Erik Martinsson.
Lagpriset: Daniel Nilson, Gustav Westerberg, Jacob
Sollbe, Olof Westerberg.
Bästa veteran: Lennart Persson. Bästa Ungdom:
Daniel Nilsson.
Fullständiga resultat samt bilder finns på www.
vitemolla.org.

