
År 1921 togs initiativ till en kaffestuga på 
Ransvik. 1922 stod Kaffestugan färdig och 
välkomnade de första gästerna. Under 
verandornas halmtak kunde gästerna njuta 
kaffe och dopp. Arrendet var 500 kronor 
per år. En mindre körväg anlades så att 
kaffestugan fick förbindelse med Italienska 
vägen.

   

 

Hur gemensamhetsbaden 
på Ransvik började vet man inte riktigt. 
Förebilder fanns i Holland och Frankrike. Kanske 
var det några av sommargästerna på Kullagården 
som tog initiativ och utnyttjade avskildheten. 
Kring sekelskiftet 1900 var gemensamhetsbaden 
etablerade trots att det inte var accepterat 
att män och kvinnor badade tillsammans. De 
randiga ”hela” baddräkterna blev ett begrepp.

Den lokale fotografen Peter P. Lundh fick av 
baronen på Krapperup ensamrätt att ta bilder. 
Bilderna blev vykort som skickades till vänner 
och bekanta. P.P. Lundh var en djärv entreprenör 
som säkert bidrog till att Ransvik och Mölle 
blev populära destinationer. Han gav ut vykort, 
kartor, böcker, sålde vandringsstavar och 
förmedlade även tomtaffärer. Det spreds rykten 
om osedlighet. 

Besökare kan idag njuta av en strålande vandring från Mölle längs Solviken 
och klippstigen mot Ransvik. Förr stod en vakt vid entrén till Solviken och 
man betalade inträde. Nu är det en glasskiosk.  

När intresset för havsbad tog fart i Mölle och på Kullaberg 
sent 1890-tal var det inte i första hand Solviken som lockade de 
badsugna. Ransvik var den stora attraktionen och nåddes bäst 
genom att vandra ner från Kullagården eller genom att bli rodd från 
Mölle av en av fiskarna.
Klippstigen mot Ransvik bjuder numera vackra vyer och 
utmanande vandring sedan stenbrytningen runt sekelskiftet 1900 
undanröjt en del hinder. 

Från Mölle mot Ransvik
Solviken och klippstigen

Ransvik – dåtid
Ransvik var på 1600-talet båtplats för Kullagården. Hit 
skeppades stenkol som fraktades vidare på den dåliga vägen 
till Fyren. Det var ständig arbetsplikt för Kullagårdens folk att 
försörja fyren med kol och ved för att hålla lågan lysande.

Ransvik – baden

Reklamen förstärkte nyfikenheten. 
Stora skaror valde att åse 
badspektaklet. Baden blev en 
nationell fråga 1905 och debatterades 
i Stockholmstidningarna och i 
Riksdagen. Synden i Mölle blev senare 
ett begrepp som lever kvar.

1914 hade AB Kullabergs Natur tagit över ägandet av västra Kullaberg. 
Ett 30-tal badhytter uppfördes och läskedrycker kunde serveras på 
terrasser. 1930 anlade man ”solgrottor” och en flat och slät terrass. En 
rund plats omgavs med en mur, fylldes med sand och var färdig för 
solbad, som hade blivit accepterat. Båt- och badbryggor anlades. Snart 
fanns det också ett hopptorn med trampolin. Klippstigen från Solviken 
till Ransvik förbättrades. 

Skönhetstävlingarna blev ett uppskattat inslag i ”Sommarspelen”. Kvällarna 
avslutades med bal, kabaré och andra förlustelser på hotellen i Mölle.

I början av 1930-talet upplevde Ransvik en ny storhetsperiod. I samband med ”sommarspel” i 
Mölle introducerades sim- och hopptävlingar, surfing, vattenspel och skönhetstävlingen Årets 
baddrottning. 

Under många år sköttes badplatsen på Ransvik av några 
”gubbar”, anställda av AB Kullabergs natur. En av dem var 
känd som Bror i hålan. De lagade stormskador som havet 
åstadkommit, murade och städade. Sedan deras tjänster 
upphörde har själva badplatsen förfallit.  Hopptornet är 
borta och den vackra terrassen sönderslagen av vågorna.    

Saxat ur HD augusti 1934:

 
   

”Anmälningarna till simtävlingarna äro 

i år talrikare än förut. Över 25 deltagare 

från Malmö, Landskrona, Höganäs, 

Mölle, Stockholm och Helsingborg ha 

anmält sig. Största intresset tilldrar sig 

distanssimningen Mölle – Ransvik. En 

polomatch mellan Mölle och Landskrona 

skapade spänning. Tävlingarna 

”avslutades med surfing och komiska 

vattenlekar.”

Kaffestugan

Ransvik Havsveranda
Efter många skiften av arrendatorer har nya krafter tagit vid 2019. Inför 
jubileumsåret 2021 – 2022 förvandlas Ransviks kaffestuga till Ransvik 
Havsveranda. Gästerna kan njuta av omgivningen i en ny glasad 
veranda. Hembakat och hemlagat serveras med lika höga ambitioner 
som Gullis på 50-talet. Terasser och brygga ska renoveras och Ransvik 
ska återfå sin glans.

1930-tal med terrasserna

Klippstigen mot Ransvik

Gulli Bengtsson tog över arrendet på Ransviks Kaffestuga 1956. Hon 
kom från Malmö på somrarna med dottern och hennes vänner. Hon 
bakade allt bröd i en vedugn och en gasolugn. El fanns inte framdragen 
men telefon hade man. Ett av Gullis bakverk, en nötkrans, blev känd 
vida omkring och man uppskattade också hennes smörgåsar med 
skinka och leverpastej från Sahlstens charkuteri i Mölle. Mjölk och 
grädde inhandlades i mjölkkanna i Anderssons mjölkaffär på Bökebolet. 
Stamkunderna återkom år efter år.


