
Efterspelet
För många var det oklart varför Gustaf Elfversson tvingades sälja sin gård. Gustaf och Henriettas 
dotter Hilma (gift Corfitsson) öppnade långt senare en process om återgång av köpet. Hon menade 
att försäljningen var ogiltig, eftersom Henrietta inte skrivit på köpehandlingarna. I samband med 
processen ålades Henrietta att lämna Nya Kullagården men vägrade att flytta. Det sägs att man fick 
bära ut Henrietta liggande i sin säng!  

Hans-Otto Pyk
Utforskaren, samlaren, berättaren

Hotel Elfverson
Innan Henrietta Elfversson dog hade hon stolt fått se sonen Johan bygga 
Hotell Elfverson i Mölle. Det var det största hotellet i Mölle, och dess stora 
vita utbyggnad, uppförd 1913 och belägen högt upp på Kullabergs sluttning är 
idag en del av bostadsrättsföreningen Bella Vista.

Det övermäktiga köpet av 
Kullagård ledde till försäljning
År 1872 tvingades Gustaf Elfversson sälja både 
fastigheter och mark till baron Gyllenstierna på 
Krapperup men stannade dock kvar som arrendator 
under resten av sitt liv. Till minne av den sorgliga 
försäljningen av Kullagårdarna med tillhörande mark, 
lät Gustaf hugga in följande inskription på en bergssida 
i Josefinelust:

GE 1812, HE 1837, MS 1872, vilket ska uttydas Gustaf 
Elfversson född 1812, Henrietta Elfversson född 1837, 
Mycken Sorg, 1872. 

The sale of Kullagården in 1872 – a great sorrow to Gustaf
Gustaf and Henrietta stayed and continued business as leaseholders under Krapperup. Their 
unhappiness at the sale was expressed in the inscription on the mountainside at Josefinelust. 
GE1812, HE 1837, MS 1872

Hotel Elfverson
Before Henrietta Elfversson died she could enjoy the establishement of Hotel 
Elfverson in Mölle. Her son Johan had this hotel built in 1913 and it was the 
largest hotel at the time, perched high up on the mountainside.

Mediagården (tryck)
Poda Stängsel (träställning)

Famous guests from far and near
Already in the 18th century Kullaberg received visitors enjoying 
the beauty of the scenery. Among more well-known Swedes were 
Carl von Linné who stayed at Kullagården in 1749.

Kullagården – the highlight along the Italienska vägen
There was an older inn established already in 1800 with Gustaf’s mother Anna as a very active 
matron. Tourists from Denmark praised her efficiency as  host  in a newspaper article.

Gästboken vittnar om gäster och 
besökare från när och fjärran 
En av de mer namnkunniga svenska gästerna var Carl von 
Linné, som besökte Kullagården år 1749 under sin Skånska 
resa. Lord Gregory från London hade följande att säga om sitt 
be”Sweden is a very beautiful land, but Skåne with Kulla is the 
prettiest of all her provinces.

Italienska vägens metropol - Kullagården
För gäster och besökare var Italienska vägens metropol Kullagården. En mera permanent 
värdshusrörelse etablerades omkring år 1800, med Gustafs mor Anna som driftig husmor. Det 
fanns då tre resanderum. I danska Politiken kunde man läsa: Naar det kneb med pladsen, kunde 
det ogsaa hende, at der blev redt op her til et par gæster. Fru Elfverson jævnede den slags ting med 
en haandbevægelse. (sv: När det saknades platser hände det också att fru Elfverson ordnade nya 
platser på ett ögonblick)
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Elfver Elfverson visar stolt upp den pokal som 
hans farfar Gustaf fick av den danske kungen 
Fredrik VII.

Kullens fyr: Den som ansvarade för fyren förlänades Kullagården
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