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Något om kapellets historia
Då Arild varit det ledande fiskeläget i Brunnby församling
under lång tid hade det inte funnits något behov av ett kapell
i Mölle. De stora turistströmmarna till Mölle och Kullen runt
sekelskiftet gjorde att Mölle gick om Arild i
befolkningsmängd och behovet av ett kapell uppstod.
Gudstjänster hade tidigare hållits i byfogdens hus och senare
i mellanskolan.
Mölleborna hade länge drömt om ett eget kyrkorum och på
initiativ av sjökapten Axel Andersson i Mölle startade man
en insamling till förmån för ett nytt kapell år 1899. År 1902
bildades Mölle Kapellstiftelse. Med hjälp av basarer och
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konserter samlade man in medel. Sakta men säkert ökade
kapitalet, men första världskriget och dåliga tider gjorde att
saken drog ut på tiden. När kapitalet uppgick till 50 000 kronor
började man bygga på tomten som var skänkt av envoyén Erik
Gyllenstierna på Krapperup.
Arkitekten L.G. von Dardel ritade 1929 skisser på hur kapellet
skulle kunna se ut. Skisserna genomgick vissa förändringar och
1935 stod kapellet färdigt. Byggt med Höganästegel av
byggmästare Axel Nilsson från Nyhamnsläge.
Altartavlan är målad av Gunnar Wallentin. Han har även
skulpterat predikstolen med baldakinen, dopfunten samt
relieferna på bänkarna och orgelläktaren.
Den första mässkruden syddes och skänktes av fru Anette
Johnsson. Till invigningen sydde åtta ungdomar, under Alice
Wallentins ledning, egenhändigt det första antependiet.
Ljusstakarna i drivet silver är skänkta av fröken Olivia Jönsson i
Mölle.
Votivskeppet var ursprungligen tillverkat av sjökapten LarsPetter Norrman i Mölle. På sina långresor skapade han detta
skepp, som han kallade Nordhogland. Från början var det avsett
för Brunnby kyrka. Emellertid togs det tillbaka för
komplettering, vilken aldrig blev verkställd. Det hamnade
sedermera i sjökapten Valdemar Elfverssons ägo. Han
restaurerade skeppet, försåg det med helt ny rigg och hans fru
sydde nya segel. Sedan skänktes skeppet till invigningen av
kapellet.
Orgeln är delvis bekostad av fru Thyra Corfitzon och hennes
dotter Elsa. Den är byggd av den danska orgelbyggarfirman
Theodor Frobenius. Ljuskronan är skänkt av sjökapten
Johannes Elfverson. Altarmattan är vävd och skänkt av baron
Gustav Gyllenstierna.
Kapellföreningen, tidigare Kapellsyföreningen, har genom åren
starkt bidragit till kapellets bevarande. Bland annat har man
»sytt ihop till ett piano, till sittdynorna i bänkarna och
antependier.
Föreningen har på eget initiativ genomfört en omfattande
insamling som bidragit till den omfattande renoveringen av
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orgeln som gjordes i början av 2000-talet. Medlen räckte till att
intonera, stämma upp i tonhöjd och utöka orgelns sju stämmor
med en kornett.
Många Möllebor har bidragit till kapellets utsmyckning med
gåvor. En brudkrona skänktes 1946 av Marianne och
Carl-Gustav Cronberg. En brudbok av Nan-Inger Irwert och
hennes make Jack. Särkalkar är skänkta av familjen Sture
Bohlin, altarduk i fint linne av Karin Bolin och en
adventsljusstake i gjutjärn av Birgit Holmbeck.
Möllekonstnären Alma Öhrström har målat och skänkt en tavla
föreställande kapellet. Den hänger i vapenhuset. Inne i kapellet
hänger Den törnkrönte Jesus, en gåva av Mölle
Missionsförening.
Kristus på korset och Madonnan med barnet är två 1600talsmålningar, skänkta av fru Märta Lindnér. Den sörjande
Magdalena samt reliefen Jesus lägges i graven är skänkta av
direktör Folke Jörgensen.
I slutet av 1950-talet tog Kapellsyföreningen ett unikt beslut.
Ingen hade anmält sig till den lediga tjänsten som vaktmästare i
kapellet. Då erbjöd sig fruarna Ingeborg Höder och Lisa Knafve,
tillsammans med åtta andra medlemmar, att sköta kapellet.
Och det fortsatte man med fram till 1985, då Brunnby
församling övertog ansvaret. Samtidigt upplöstes
Kapellstiftelsen och det ekonomiska ansvaret övergick även det
till Brunnby församling.
Kapellet används i dag till dop, bröllop, begravningsgudstjänster
och konserter.

