Tiden efter första världskriget

Utflyktsmål på Kullaberg!

Kriget tog slut och turisterna började
återvända till Kullaberg. Ett nytt
Kullagårdens värdshus välkomnade
besökarna. Hotell och gästgiveri
kombinerades fortfarande med lantbruk.
Nu hade bilen blivit det vanligaste
färdmedlet till Kullagården.

PYK-utställning

Västra Kullaberg hade 1914 fått en ny
ägare, AB Kullabergs Natur. Italienska
vägen förbättrades. Entréavgifter
infördes. Avgift för bil bestod ända till
2010.

Golfklubben
Jordbruket levde kvar på Kullagården
och man kunde se fåren gå och beta på
Kullagårdens marker på 1930-talet.

Besökarnas väg till Kullaberg

Nya tider

Kullaberg – så annorlunda än den vanliga bilden av Skåne. Vilt, vidunderligt
med hisnande branter och vida vyer sträcker det sig ut i havet och bildar
en gräns mellan Öresund och Kattegatt. Kullaberg har lockat besökare
sedan slutet av 1700-talet. och man kan ana att den dramatiska naturen
attraherade. Att ta sig till Kullaberg krävde antingen transport med häst och
vagn på usla vägar eller med fartyg till hamnen i Mölle. Därifrån kunde man
nå olika mål genom att vandra i ganska oländig terräng, boka fortsatt färd
med häst eller bli rodd av någon fiskare i byn. Naturen fortsätter att vara
inbjudande för besökare från Sverige, Danmark och Tyskland. Kullabergs
betydelse för danska besökare är dokumenterad i dansk konst och text.

Gustaf och Henrietta
Elfverson skapar turismen

Kullagården
Kullagården är klassisk mark för den som är
intresserad av Kullabygdens historia. Under
medeltiden ägdes gården med sitt lantbruk av danska
staten. När Skåne blev svenskt 1658 blev Kullagården
en gård under Krapperup. Kullagården är grunden
för den nu vittförgrenade Kullasläkten.
Under 1700- och 1800-talen var det inte tänkbart
att göra dagsutflykter på Kullaberg. Man behövde
möjlighet att få mat och husrum efter en strapatsrik
resa. Kullagårdens vackra läge beundrades av många
besökare. Ägarna till gården bedrev gästgiveri som en
sidoverksamhet till lantbruket.
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”detta enstaka
de rusthåll … a
tt en
vacker och ren
bokskog på all
a sidor
instängde gård
en. Således var
här en av
de artigaste sit
uationer, som
upptänkas
kunde.”

Strömmen av besökare på Kullaberg
ökade. Gustaf Elfverson (1814 – 1887)
och hustrun Henrietta (f. Kullin 18371917 på Himmelstorp) förvärvade
den gamla Kullagården 1850. De
blev ägare till stora delar av västra
Kullaberg. Det sades om Gustaf
Elfversson att han hade sinne för
naturens skönhet som få. Han hade
också sinne för entreprenörskap. Han
utvecklade gårdens potential som
gästgiveri. Kullagården blev en tillflykt
för konstnärer, författare och andra
naturvänner.
Gustaf lät anlägga stigar, trappor
och utsiktsplatser för besökarna
som önskade njuta av den vackra
bokskogen, de branta stupen ner
till malarna och han gav namn till
populära mål, t ex Josefinelust.

Flera kungligheter kom på besök och ökade ytterligare
intresset för området. Gustaf förbättrade vägen till
fyren så att man redan på första avsatsen fick den fina
utsikten. Italienska vägen var redo att ta emot besökare.
Gustafs investeringar översteg
nog hans ekonomiska
möjligheter. Han tvingades ge
upp ägandet av Kullagården
1872. Kullagården var åter
under Krapperup. Elfversons
blev arrendatorer. Makan
Henrietta drev gästgiveriet
vidare under många år efter
Gustafs död. Henrietta var en
stark och envis kvinna. Det
sades att man till sist fick bära
ut henne från Kullagården.
Henrietta Elfverson

Gamla Kullagården brann ner år 1900.
Byggnaden Nya Kullagården blev Hotell
Kullagården och drog till sig alltfler
besökare som man kan se på bilden från
1910. Strandmalen vid Ransvik och baden
var målet för många besökare.
Gästerna sökte sig till Hotell Kullagården

men Kullagården fick en ökande konkurrens
från de nya hotellen i Mölle.
År 1916 låg Hotell Kullagården i aska,
endast ekonomilängorna fanns kvar. Första
världskriget hade minskat strömmen av
besökare från kontinenten.

Nya tider förde med sig nya intressen
till Kullaberg. Kullagårdens åker- och
betesmarker disponeras sedan 1943 av Mölle
Golfklubb och har omvandlats till en populär
golfbana. Kullagården ägs av golfklubben
som hälsar välkommen till Kullagårdens
Wärdshus. Numera kommer besökarna till
Kullaberg över dagen.
Kronprins Gustaf Adolf invigde den nya
golfbanan 1945.
När kungligheterna spelade golf hade de
samma vackra utsikt mot Kullagården som
fåren hade på sin tid och som fortfarande
förnöjer golfspelarna.

Tack till alla som bidragit
Kommittén Himmelstorp inom Kullabygdens
hembygdsföreningen
Pernilla Fogelmark för bildmaterial.
Krapperups godsarkiv för kartor
Material har hämtats från Kullabygd
årgångarna 1979, 1995, 1998
Mårten Sjöbeck, Folklivsarkivet
Höganäs kommun som bidragit ekonomiskt med kulturstöd.
Mediagården i Höganäs som producerat utställningen.
Utställningsgruppen
har under 2021 bestått av Christina Ullenius
och Peter Appelros
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