
Möjligen kom människor till Kullaberg för 10 000 år sedan enligt fynd från äldre stenåldern, som har hittats i 
grottorna och på Kullens spets. Från bronsåldern finns bl a välbevarade domarringar vid Himmelstorp. In i senare tid 
tog kungen – staten över västra delen av Kullaberg eftersom sjöfarten behövde en fyrplats på den bergiga udden ut i 
havet. På denna del av berget inrättades Kullagården, vars innehavare svarade för vakthållningen. Här kom också den 
första stenbrytningen på berget äga rum sedan den danske kungen Fredrik II i slutet av 1500-talet trodde man funnit 
silvermalm ute vid fyren. Under medeltiden blev Krapperups slott ett maktcentrum och kom att äga resten av Kullaberg.
 Kullaberg omskrivs i arbetsböcker för stenbrytning ha ”tjänlig och god sten”. Detta gäller i första hand den relativt 
homogena rödaktiga gnejsgraniten. Vid mitten av 1700-talet inledde staten brytning av sten nära hamnen i Mölle och 
efter ett uppehåll återupptogs den i början av 1800-talet. Sedan Kullagården efter en period i privat ägo köpts av 
Krapperup fortsatte godset stenbrytning fram till omkring sekelskiftet 1900, något som emellertid kom att avbrytas på 
grund av låg lönsamhet och insatser för att skydda naturen på Kullaberg. Hans-Otto Pyk

Utforskaren, samlaren, berättaren
I Kullabygden med omnejd är Hans-Otto Pyk känd som en nyfiken person, en utforskare, samlare och berättare. 2011 
fick Mölle By- och Kulturförening hans samlingar som en donation. I gåvobrevet framkom önskemål om att hans livs-
verk ska göras tillgängligt, och komma alla intresserade till gagn, så väl i Mölle som i en vidare krets. Detta tar Byfören-
ingen fasta på med en årlig utställning.
 Den första utställningen hölls 2012 i stationshuset och hade temat »Husen i Mölle och människorna som bodde där«. 
Året därpå fanns en utställning i Naturum uppe vid Kullens fyr. Temat var »Kullaberg från sjösidan«. Hans-Otto Pyks 
bilder från 1963 jämfördes med bilder från 2013, tagna på samma ställen. År 2014 flyttade utställningen till hamnen med 
tema »Fiske–Fartyg–Fina besök«. Årets tema för 2015 är »Berget–Brytningen–Berättelsen«. 

Brytningen

1700- talets brytningsperiod  

Vid tiden för denna brytningsperiod bestod Mölle av 42 fiskarhus och två lantgårdar. Sveriges riksdag och 
kung Fredrik I enades om att förstärka fästningar på flera håll i landet. En av dessa platser var ön Gråen vid 
inloppet till Landskronas hamn. Kullaberg erbjöd obegränsad tillgång på sten och Mölle erbjöd goda trans-
portmöjligheter. 
 De ansvariga för brytningen vid Kullaberg såg till att noggranna bottenundersökningar gjordes och att 
bottnen rensades.  Rapporter och kartor visar att lastbryggor skulle byggas liksom en vågbrytare som skydd 
mot sjögången. För att avgöra om vattenståndet var högt eller lågt ristades en vattenståndsmätare in i 
stenen Lilla Quigan eller Mågehallen som den också kallas. Stenbrytningen utfördes troligen genom 
sprängning med svartkrut. Stenen lastades på båtar och ”jakter” för vidare transport till Landskrona.
 

Brytningen under åren 1880-1901

Efter en kortare period i början på 1800-talet då framför allt överblivet löst stenmaterial hämtades för utbyggnad av Helsingborgs 
hamn kom stenbrytningen igång igen på 1880-talet. Främsta avnämaren var danska staten som uppförde flera fort, varav det största 
var Middelgrundsfortet. 
 Ett nytt stenbrott öppnades nu nedanför Barakullen dvs där badplatsen Solviken ligger idag. Stenbrytningen där banade väg för en 
gångstig längs kusten till Ransvik.

På Barakullens sluttning växte två sällsynta blommor, vårvialen och jordvivan. När stenbrytningen närmade sig dessa blommors växt-
plats satte markägaren, friherre Nils Gyllenstierna på Krapperup stopp för brytningen där. Den gamla brytningsplatsen vid 
Harastolen öppnades åter och dessutom en ytterligare brytningsplats strax intill Villa Stendalen vid Harastolsväg

Around the year 1750, The swedish Parlament and King decided to strengthen national fortifications. As 
part of the plans, a new citadel on the island of Gråen in Landskrona (60km south of Mölle) was to be built. 
Quarried rock with good transport possibilities was found in Mölle. The harbour was readied and quarrying 
took place along “Harastolen” (the cliff where the Grand Hotel stands today). The project enabled the later 
construction of two roads that still exist, Norra Strandvägen and Harastolvägen. 
 For a brief period at the start of the 19th century, rock was sourced from Mölle for the construction of the 
harbour of Helsingborg (around 35km south of Mölle). Quarrying in Mölle reached full swing when the 
Middelgrundsfortet was built outside Copenhagen in the period 1880 to 1901. The quarrying initially took 
place around Barakullen, which paved the way for today´s footpath to Ransvik, but the activity was soon loca-
ted back to the old spot of Harastolen due to environmental considerations. A short railway track carried the 
rocks from the quarry to the harbour. 

Lilla Quigan – Mågehallen

Mölle Hamn. (Bild tillhör Höganäs Muséum)
Hydrografisk karta av Mölle hamn från 1700-talet. 
Prickmarkeringarna utgör beräkningar av djup på olika ställen. 

Utställningsgruppen 2015 har bestått av Peter Appelros, 
Christina Carlsson, Chatarina Lindgren, Lars Påhlsson, 
Christina Ullenius och Ebba Wachtmeister.

Poda Stängsel Höganäs byggde träställningen till 2014 
års utställning - som vi åter tagit i bruk.

Mediagården i Höganäs tryckte bilderna och texterna, 
Johanna Holm har varit ovärderlig för layout av årets ut-
ställning från planering till montering på skärmarna.

Höganäs kommun stödde utställningen ekonomiskt.
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Krigsarkivet – Var det bröts? Akvarellbild, 1766
Källa Krigsarkivet.

 Av kartorna framgår att stenbrytningen i huvudsak företogs vid klippan Harastolen dvs den bergknalle på vilken Grand 
Hotel idag är byggt. Brytningen gjorde det möjligt att Norra Strandvägen och Harastolsvägen senare kunnat anläggas. 
 Det var militär, infanteri- och garnisonstrupper som utförde arbetet, senare också straffångar och hantverkare. Verk-
samhetsåret 1763 uppgick värdet av bruten sten till 892 daler, vilket motsvarar 1.8 miljoner kronor i dagens penningvärde. 
I en senare rapport (1769) noterades att det var svårt att få större stycken ren sten än 2-6 kubikfot (0.03-0.5 kubikmeter) 
men att stenen längre in i berget var av bättre kvalitet.

Man hade insett att bästa sättet att transportera stenen var att anlägga ett järnvägsspår från stenkrossen till hamnen. Vagnarna var 
tippvagnar och drogs av hästar. På kajen stod en kran som lyfte vagnarna för tippning in i båtarna mest segelbåtar, men också några 
mindre ångbåtar. Stenvolymen beräknades i kubikfamnar, och till en famn behövdes 16 vagnar. Båtarna lastade normalt upp till två 
famnar, som mest 6.
 Brytningen och utskeppningen krävde en stor arbetsstyrka. Många utsocknes stenarbetare tog anställning vid stenbrotten. Flera av 
dem gifte sig med Mölleflickor och stannade kvar, andra hämtade sina familjer och bosatte sig i Mölle. Fraktbåtarna gick i skytteltrafik 
mellan Mölle och Köpenhamn. Det var många Möllebåtar som anlitades. Vid sekelskiftet var fortet i Köpenhamn klart och den sista sten-
lasten lossades omkring 1901.

Vårvival. Foto Alf Petersson Jordviva. Foto Lars Påhlsson

Bild av stenhuggare: 
med tillstånd av Lyse hembygdsförening

Stentransporter offrade liv

Orkanen i september… ”kastade sig över den lilla jakten Herkules av Mölle, då 
den låg i farvattnen utanför Båstad. Denna jakt kom från Torekov, var lastad med 
sten som var avsedd för Köpenhamn och bemannad med två man, far och son, 
Sven och Janne Sonasson. Man hade sökt lä för den vilda stormen, ankrat, men 
ankarkättingen sprang av, man drev mot land, försökte sätta ut livbåten, men 
denna slog runt. De båda männen simmade mot land. Janne lyckades nå stran-
den, medvetslös, togs om hand av hjälpsamma med människor, medan den 
74-årige fadern inte klarade strapatserna utan fann sin död i brottsjöarna…” 
(Sven Sonasson var morfars far till Bengt Magnusson, Mölle)

Ur Mölle-Kullen genom tiderna. Tredje delen. Mölleryd A.

Bökebolet

Järnvägens 
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Järnvägens slut

Båtar lade till här

Stenkross sorteras 
i storlekar

Mölle Fiskeläge

Norra Skåne, 15 sept, 1891




