PÅ GÅNG I MÖLLE

SOMMARENS UTSTÄLLNING i hamnen är som
tidigare inspirerad av Hans-Otto Pyk.
Vad betyder hamnen i Mölle i dag, och
vad betydde den förr?
Mölle nämns för första gången 1491
i en dansk skrift, och på en vacker karta
från 1685 kan man se Mölle by vid en vik.
Vi har försökt att följa Mölle från
1600-talet och framåt. Kartor, bilder och
texter har gett oss en uppfattning om
utvecklingen av fisket, jordbruket och
handeln.
För 400 hundra år sedan hade Mölle
två gårdar och ett trettiotal fiskarehus.
Sjöfarten utvecklades och för att få bättre
säkerhet vid landningen av sina laster
behövdes en bättre hamnanläggning.
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Mölle hamn under 400 år

Av Christina Ullenius

På 1770-talet fanns ören och
två hamnarmar. Befolkningen
växte. Stenbrytningen under
1700- och 1800-talen ställde
krav på förutsättningar för
lastning.
Under andra halvan av
1800-talet tillkom turismen som
en snabbt växande näringsgren.
Besökarna anlände med fartyg, och
turismen tog riktig fart när hamnen på
1880-talet fick den utformning som den
har än i dag, det vill säga med den stora
piren.
Numera är passagerarfartygen borta,
och yrkesfisket har i stort sett upphört.
Ändå är hamnen ett nav och en drivkraft

Företagen i hamnen spurtar inför sommaren
och mer ska det bli. I början av maj
talade jag med Peter Nyström, som är
ingenjör på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs, och uppgifterna här
utgår från det samtalet.
Kommunen bygger ett servicecenter
med toaletter och duschar. Hamnkontoret kommer att finnas i detta hus. En
ny sopstation kommer också till. Allt ska
vara klart till midsommar.
Följande företag har fått bygglov:
• Brandstation – Restaurangen får
många nya platser, både inne och ute.
Utbyggnaden blir förmodligen klar till
midsommar.
• Knafvés Café och Diverse – En ny
byggnad ska stå färdig i höst. Vid Södra
Strandvägen vid hamnen finns ett gatucafé som omgärdas av plank. Detta ställe
kommer Kirsten Knafvé att hyra under
tiden den 15 juni–15 augusti.
• Mölle Kajak- & Klättercenter – En
ny byggnad ska bli klar till midsommar.


Tavlan ovan visar hamnen i Mölle sådan
den såg ut 1843. Den är målad av dansken Joachim Ferdinand Richardt.

Bokbussen i hamnen
BOKBUSSEN KÖR TILL Mölle på onsdagarna

Av Leif Holmberg
MYCKET HAR HÄNT I HAMNEN under våren,

i Mölle. Soliga dagar söker sig stora
skaror till Mölle. De flesta kommer med
bil eller buss. Då ska hamnen kunna
erbjuda mat, utflykter, naturupplevelser.

Systrarna på piren har verksamhet
som vanligt i sommar. Detsamma gäller
Special Sport School och Kullabergsguiderna.
Två tomter i hamnen är fortfarande
osålda. Det finns intresserade köpare,
bland annat Kakboden i Höganäs. Detta
företag har ju under flera år sålt varor i
hamnen och vill gärna ha en uppställningsplats för sin kak- och brödbil.
Förstärkningsarbetena av kajen och
mellanpiren blev klara i våras. Reparationen av huvudpiren börjar under
hösten och avslutas våren 2019.
Ombyggnaden av hamnplanen och
området norr om hamnplanen startar i
oktober. Först hösten 2019 tar kommunen itu med att förbättra ytorna runt de
nya byggnaderna.

från och med den 13 juni till och med
den 15 augusti. Den kommer att stå på
hamnplanen klockan 14.00–14.45.
Personalen erbjuder både låneböcker
och turistinformation.

Monicas
teatertips
Ring 042-36 76 24 eller mejla till:
monicaochingemar.bengtson@telia.com
JAG VILL ÖNSKA er alla en trevlig sommar!

Glöm inte att köpa biljetter till Peter och
Viktors sommarkonserter på Krapperup
den 15, 16 och 17 juni. Vi ses igen den 2
mars och 7 september 2019.
Glad sommar! Monica
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Ägarna till Feskeboa och Thaivagnen
har inte visat något intresse för framtida verksamhet i hamnen. Men i sommar kommer troligen en matbil, en
foodtruck, att stå uppställd i hamnen.
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