
13. Kullens fyrplats är den högst belägna och ljusstarkaste 
fyren i Sverige. En fyr har funnits här åtminstone 1561 

vilket gör den till den näst äldsta fyren i Sverige. Nuvarande fyrtorn, 
det sjätte i ordningen, invigdes år 1900. Fyren elekrifierades 1937. 
Vid fyren finns kiosk och kaffeservering. Intill fyren ligger naturum 
med utställningar och aktiviteter.  

12. Ablahamn. Detta var Kullagårdens båtplats. 
Liksom vid Josefinelust kan man lätt ta sig ner till 

strandkanten via anlagda trappor.

11. Kullagårdens Wärdshus. Detta är platsen för 
”Nya Kullagården” som avdelades från den 

gamla gården på 1830-talet. Gustaf Elfversson blev 
innehavare av den nya Kullagården år 1860. Bara 
tolv år senare tvingades han sälja både fastigheter 
och mark, men stannade kvar som arrendator. 
Nya Kullagårdens manbyggnad brann ner 1916. 
Nuvarande huvudbyggnad uppfördes året därpå och 
har tillbyggts i omgångar.

10. Golfbanan. Under andra världskrigets år 
förverkligades idén genom eldsjälen Sven 

Wennerth att anlägga en golfbana på berget. Banan invigdes 
år 1945 av dåvarande kronprins Gustaf Adolf. Antalet hål 
var då 12, men har senare utökats till 18. Mölle golfbana 
är en av Sveriges vackraste golfbanor med havsutsikt från 
nästan alla hål.

9. Ransgården är 
resterna av det 

som en gång var ”gamla” 
Kullagårdens kostall. 
Gården ägdes av staten 
och den som disponerade 
gården hade ansvar 
för att sköta Kullens 
fyr. Det var här Gustaf 
Elfversson byggde upp sin 
turiströrelse och hit som 
Carl von Linné kom som 
gäst.

8. Ransvik betyder Korpviken. Förr inskeppades stenkol 
till Kullens fyr här. Men platsen är mest berömd för 

att män och kvinnor kunde bada tillsammans här i början 
av 1900-talet. Badövningarna övervakades noga så att 
inget otillbörligt skulle förekomma, men gav ändå upphov 
till epitetet ”Synden i Mölle”. Fortfarande kan man bada 
i Ransvik, och en kaffestuga byggd på 1920-talet håller 
fortfarande öppet på somrarna.

7. Josefinelust är en strandmal på Kullabergs 
norra sida. Den hette förr Möllebäcksmalen. 

Oscar I:s gemål, drottning Josefina, uppskattade 
platsen, och Gustaf Elfversson lät då döpa om den 
till sitt nuvarande namn. Elfversson lät anlägga en 
utsiktsplats och trappor ner till stranden. I området 
finns också ett flertal grottor.

6. Knutssons torp, senare Hjortstugan. Janne 
Knutsson och hans familj bodde här och drev 

ett litet lantbruk men också och en kaférörelse. 
Hustrun Selma tog även emot kvinnor som råkat ”i 
olycka”, d.v.s. blivit gravida utom äktenskapet. Senare 
disponerades huset av forskare från Lunds universitet.

5. Hjorthagen. Från mitten av 1930-talet till år 
2005 fanns ett kronhjorthägn på Kullaberg. 

Hjortarna kom från Slottsskogen i Göteborg. Hjortarna 
hölls mest för turisternas skull. Hjortarna rymde i 
samband med att en storm vintern 2005 som gjorde 
att fallande träd förstörde inhängnaden.

4. Milstolpen eller ”milapelen”. 
Här står en milstolpe med 

årtalet 1864. Man kan anta att den 
placerades här i samband med 
att den nya vägen drogs fram. 
Enligt 1649 års Gästgivarordning 
sattes milstolpar upp för att 
markera avstånd på landsvägar 
och häradsvägar. De kvarvarande 
miltolparna i Sverige räknas idag till 
fornminnen.

3. Italienska utsikten. Tidigare hade här funnits 
en smal gångstig. Den nya vägen lät Gustaf 

Elfversson bygga på 1860 talet. Fotografen Lundh 
är möjligen den som givit ”Italienska vägen” dess 
nuvarande namn. Än idag beundrar besökare den 
vackra utsikten över Mölle från utsiktsplatsen. 

2. Vaktkiosken finns fortfarande kvar in till Kullabergs 
naturområde. För gående togs avgiften bort 1974, och för bilar år 

2010. En mostvarande inpassage enbart för gående fanns vid Solviken.

1. Det var fotografen Lundh som tog de berömda 
badbilderna vid Ransvik med kvinnor och män 

i randiga badkläder. I Möllbergsbacken på höger 
sida nedanför Hotell Elfverson (idag Bella Vista 
bostadsrättsförening), hade Lundh sin butik som idag 
är privatbostad. På kvällen, samma dag som bilderna 
tagits, kunde man köpa dem. Fotografen Peter Lundh 
sålde också egenproducerade kartor, vykort och 
vandringsstavar.
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