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NÅGOT OM DET SOM HÄNT UNDER ÅRET OCH NÅGOT LITE OM DET SOM BORDE HÄNT

En cirkel som sluter sig börjar någonstans. Den 15 januari strax före fyra var hamnen så här öde och fridfull. Vattnet är öppet,
ljuset har börjat återvända även om dagen mattas, snön ligger tunn på marken och fiskare Anders snipa tronar ensamt i lilla
hamnen. Den ståtliga granen pryder obeveklig sin plats, ännu ovetande om Länsstyrelsens kommande dekret att all gran och
lärk skall rensas från reservatet på Kullaberg.
Åter kommer snön att smälta, möllebåtarna att rustas och sjösättas, den första gästbåten att försiktigt glida in mot kaj,
restauratörerna att fylla på lagren och slå upp sina portar och så småningom – om vädret är vänligt och Gud vill – kommer det
att se ut så här: En syn som hälsas med glädje av de flesta, som är en utmaning för Hamnföreningen, som betyder extra mycket
arbete för hamnkaptenerna och som är som en mardröm för den som kommit först.

Förra årets 1539 gästbåtar blev 1875 i år! Det betydde all-time-high och – storlekarna fortsätter att växa. På hamnplanen och
kajerna och hos näringsställena rörde sig hundratusentals turistande bilpassagerare, båtbesättningar, vandrare och möllebor!

Hamnkaptenens sysslor utanför gästbåtssäsongen handlar
mycket om underhåll, reparationer och förbättringar. Ruffen
nyuppfördes 1903 – sedan den
året före krossats av den beryktade julastormen – och är nu en
av hamnens klenoder.

Hur många har
tänkt på vilket arbete som ligger
bakom att bänkarna vid flaggstången varit så skinande och väl underhållna under säsongen? Eller miljön vid våra rök- och
grillplatser?

* * * * *
Trängseln i lilla hamnen är ett tilltagande problem som utmanar föreningens arbete med platsfördelningen. Förr i tiden låg
träsnipor här av någorlunda lika form och storlek på alla platser. Numera har plasten tagit över och utombordsmotorerna ökar
det växande utrymmesbehovet än mer. De varierande storlekarna och skroven försvårar ytterligare den önskvärda symmetrin
när sjön tar över och bestämmer båtarnas rörelser. Ett par gånger under säsongen var vi i den situationen.

Inför
turistsäsongen
slog kommunen till med nya
parkeringsbestämmelser i byn. Så även på
Utfyllnadens ödemark och med relativt intensiv
övervakning från bilburet vaktbolag. Dock lyckades Hamnföreningen till slut utverka reserverade platser längst ut mot havet.
Fritt fram för båtplatsinnehavarna!

Under rådande pandemi genomfördes årsmötet som en hybrid mellan digital- och utomhusarrangemang på stående fötter. Styrelsens ständige justeringsman Bengt Kollberg avgick och avtackades och Ruffens parlaments självutnämnde ombud, tillika invektivens
stormästare, Carl-Herman Petersson fick en riskfylld(?) kram av föreningens mångårige
sekreterare Christer Nilsson.
***
Hamnbodarnas dörrar återfick den ursprungliga blå färgen med svarta reglar. Den helvita
eran är därmed över och noteras som en kortvarig parentes i hamnmiljön.

Fyrtioåtta gästbåtar hade redan
checkat in i hamnen den kvällen.
Därför valde 77-fotaren Tugela att
”parkera” på redden utanför Solviken en sen julikväll. Det var med
Tugela som TV4 skickade första kändisgänget över Atlanten 2018.
Fritt djup i stora hamnbassängen skall vara 3 meter vid normalvatten. Sanden i Tångnean har emellertid en tendens att
flytta sig utåt. Med benäget bistånd av Räddningstjänstens
drönare övervakar vi nu sandrevelns förflyttning eller tillväxt. I tillväxtens slut väntar muddring som en nödvändig
men kostsam åtgärd.

Inseglingen i hamnbassängen har nödgats avsmalnas mycket.
Bojarna visar fri väg.

Ankringspåbud råder för
gästande båtar i hamnen
och följs – ibland. Problemet för hamnkaptenerna
är att de inte kan övervaka
alla ankomster och förtöjningar.

Av planerade fyra turer för M/S Sund från Torekov blev det även 2021
bara en, men vilken tur! Den 11 juli gick Sund från Torekov och sniffade
längs berget från Nimis runt näsan till Mölle i lagom väder. De övriga turerna blåste tyvärr bort.
* * *

Stående rorsman Hjalmar, sittande hamnkapten
Thomas och vakande över dem båda är hamnkaptenskan Pernilla.
Det är familjen Olofsson/Holmbeck som ser till att
Mölle Hamn välkomnar allt fler besökare från land
eller sjö – och lämnar mer än nöjda med sitt besök.

Missionskuttern Elida var en trogen gäst i hamnen för många år sedan
med ”Tarren” som skeppare. Numera är Elida en ketchriggad megayacht,
40 meter lång och med ett djupgående som inte vi kan klara. Därför fick
Elida V i år ankra på redden med sin bredsida ’Sailing for Jesus’.

Den nya(?) generationens ruffagubbar löser varje morgon
året runt, likt sina föregångare, rikets och världens problem.
Dock är historierna från världshaven färre nu.

* * *

”Fiskargumman” i en annan tid,
nu omgiven av nöjesseglare

Några gånger om året ställer Ruffens Rökeri till med makrillfest vid röken. Bertil Berg är mångårig som överste rökare. Många hjälpande händer gör tillställningen till en högtid. Vad går upp emot rökt makrill, öl och Karins bröd och
Lenas bullar?
Föreningens medlemmar är välkomna att avgöra.

En syn som inte ändrats …

Amerikaflaggade 70-fotaren VIM angjorde
Mölle i början av juli.
Med sin danska besättning vann man senare
under sommaren VM
för tolvor i Helsingfors.
VIM är byggd 1939, bär
179 kvm segel och
sticker 2,67. Jämför
gärna masthöjden med
en ”normal” gästseglare
till vänster i bilden.

En vanlig syn sommaren 2021

… sedan många år, tyvärr. Sjömacken är framför
allt en service för hamnens båtar, gäster såväl som
möllebor. ”Vår” mack är kommunens, men drivs av
föreningen utan att ge större bidrag till verksamheten. Det diskuteras vad som skall ersätta den uttjänta anläggningen och förhoppningar finns om
nytt till kommande säsong. Hittills har enbart diesel kunnat erbjudas, men kanske även bensin till
nästa år?
Ingen enda hade fallit på berget så illa att Räddningstjänsten
måst tillkallas. Inte förrän i början av september då två fallolyckor inträffade nästan samtidigt! Den planerade räddningsvägen via norra kajen blev emellertid bortglömd i hastigheten.
Ambulansen väntade vid stora slipen och sjöräddningens Lars
Lindfeldt anlöpte mellankajen. Så småningom fann de varann –
men utan att den planerade räddningsvägen användes. För att
så skall kunna ske krävs renovering av norra piren vars kostnadsfördelning berörda parter ännu inte verkar vara överens om.

Den planerade räddningsvägen

Vår underhållsflotte kommer till nytta vare sig det gäller reparation
av mellankajens vattentillförsel eller tvättning av kajer.

Stelorna på stelegångarna norr och söder om hamnen står nu än mer
som minnen från en svunnen tid sedan Havs- och Vattenmyndigheten
strypt husbehovsfisket med garn. Från oktober är allt fiske med nät
förbjudet. Även med handredskap som pilk är torskfiske förbjudet i
början på året men efter mars månad får man landa en per person
och dag. Det har EU:s fiskeministrar bestämt för vårt fiskeområde.

Ultralöpararrangemanget Kullamannen använder sig välkommet av hamnplanen med dess faciliteter år efter år. Här är
målplats för de tusentals löpare som startat i Båstad, Ängelholm eller Mölle och slutligen kuvat – eller kuvats av – Kullaberg. Sträckorna att avverka varierar från 2,2 till 16 mil!!!

Med Kakbodens frukostfrallor och pandemins rekommenderade restriktioner räckte hamnplanen knappt till.

Miljön kring de olika näringsställena i hamnområdet varierar från 2020:s exklusiva baguetteria till de båda containerkrogarna
Chicken Joe’s och Salty Dog. Den senares musikaftnar bidrar med festlig stämning på sommarkvällarna men visst hade det varit
än festligare med anständiga byggnader? Och gärna en dämpning av årets enstaka övertoner inför kommande säsong. Återvinningsgårdens välkomnande famn mot Utfyllnadens ödemark kompletterar bilden av det som folkhumorn döpt till ’Kommunens
första och största containerhamn’.

Visionen

Utfyllnaden är kommunal mark där ett antal tomter
avyttrats till näringsidkare. För att förhindra spekulation finns en vitesklausul för utebliven byggnation i köpekontrakten. Två av tomterna är trots detta fortfarande obebyggda utan att vite utkrävts. En tomt – där
förr Fiskeboa och Hamnkontoret fanns – är fortfarande
osåld. Hamnföreningen har anmält sitt intresse för tomten men ännu inte lyckats komma till förhandlingsbordet.
Man kan försiktigt uttrycka det som att Hamnföreningens styrelse inte har samma uppfattning som kommunens exploateringsavdelning beträffande den slutliga utformningen av denna del av hamnområdet.

Verkligheten år 2021
* * *
Kommunen återtog för flera år sedan den mark Hamnföreningen under lång tid arrenderat. Vi hade anläggningar,
byggnader och mark att underhålla. Som komplement till
hamnkaptenens idoga arbete ordnade vi ett par arbetsdagar
varje år för de medlemmar som kände för det. Nu är den tiden över. Ansvaret för kommunens byggnader åvilar kommunen. Styrelsen gör insatser i mindre skala, främst av nostalgiska skäl. På bilden representerar Stig Creutzfeldt och
Gunnar Ottosson styrelsen i denna gärning.

Mellankajens kondition har alltmer utvecklats till en svårforcerad och delvis vilt grönskande yta. Stenblocken har försatt sig
i olika nivåer med spruckna fogar som utsatt flanörer, båtägare
och passagerare för uppenbara risker. I november månad åtgärdades åtminstone de spruckna fogarna.
Tidigare under året har mellanpiren försetts med servicestolpar för gästande båtar, lika med tidigare installerade på stora
piren.

Årets tillskott till den Högströmska skulpturparken på hamnen visade sig bli den förre hovfotografen Petter P. Lundh med sin kamera – i brons – som överlämnades en vacker oktoberdag av den kommunala kulturchefen Anneli Sjöborg till alla möllebor och till alla som
besöker hamnplanen. Avtäckningen förrättades av kommunalrådet – och möllebon – Peter
Schölander i tidsenlig utstyrsel. Allt under överinseende av skulptören själv.
Tidigare verk av Jonas Högström på hamnen är
Ruffagubben (vid Ruffen), en donation till Byföreningen och Fiskargumman (på mellankajen), en
donation till Hamnföreningen.

* * *
Skånsk december med nollgradigt och smältande nysnö omgärdade Byföreningens uppskattade julmys med äppleglögg och lussekatter utanför Ruffen i mitten av december.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR HAMNFÖRENINGEN

