OM DENNA VANDRING
Kullaberg har varit föremål för många
viktiga historiska händelser. Från
Sveriges kraftigast lysande och högsta
fyr (78,5 m över havet), via den första
stranden där män och kvinnor badade
tillsammans, till en av landets mest
unika golfbanor. Följ med oss på en
historisk resa och upptäck
naturreservatets spännande
höjdpunkter.

TYP

Cirkulär rutt

TID

1 timme och
30 minuter

LÄNGD

3100 meter

MIN HÖJD -

30 m ö.h. -

MAX HÖJD

90 m ö.h.

STIG HÖJNING

min: 0 %

SVÅRIGHETSGRAD Lätt
Vår vandring genom Kullabergs
historiska landmärken börjar vid
INTENSITET
Medel
parkeringsplatsen på västra sidan av
naturreservatet. Följ stigen mot Naturum och beskåda vår vackra och
omtyckta fyr, Kullens fyr. Kullens fyr byggdes på 1560-talet av kung Fredrik
II av Danmark.

Genom århundradena har trä, stearinljus, kol, olja, fotogen och
numera elektricitet använts för att lysa vägen för sjöfararna.
Dagens 15 meter höga fyr är byggd av lokal gnejs från Ablahamn och
Ransvik och skådar ut över Kattegatt som en havets väktare. Tittar du ner
mot halvöns spets kan du se fyrens lillebror, Kullens västra fyr, en mindre fyr
som ursprungligen byggdes år 1898 och som är 3,5 meter hög. Från
träplattformen med utsikt över havet längs vägen ner mot Paradishamn kan
du ta en närmare titt på denna fyr.
Längs den röda leden som börjar vid Naturum är utsikten hänförande över
Kullabergs sydkust och Öresund från de många utsiktsplatserna. Vissa
sträckor av leden går också längs golfbanan. På Kullagården från 1500-talet,
numera Kullagårdens Wärdshus, bodde förr i tiden de som ansvarade för
driften av fyren. Under 1800-talet fungerade Kullagården som centrum för
turismen på Kullaberg och är idag hotell och restaurang. Golfbanan byggdes
år 1943 och anses vara en av Sveriges vackraste golfbanor.
Gå tillbaka till den gula leden du just passerade och vandra längs golfbanan
tills du möter den norra blå leden (var försiktigt när du går över vägen!). Gå
sedan västerut igen genom den vackra skogen längs Kullabergs norra kust
så kommer du strax tillbaka till parkeringsplatsen där vandringen började.

RANSVIK
Kullaberg har funnits i århundraden och har en rik och
intressant historia.
En av de mest berömda historiska händelserna ägde
rum i Ransvik i början av 1900-talet, då det blev den
första stranden i Sverige där män och kvinnor kunde
bada i havet tillsammans. Detta väckte vid tiden anstöt
och Ransvik ansågs vara ett "syndens näste", ända tills
kung Oscar II besökte stranden och Ransviks negativa
rykte försvann. Vill du känna dig som en badare från
tidigt 1900-tal? Besök en av naturreservatets mest
omtyckta badplatser och ta ett dopp!

OM DENNA VANDRING
Visste du att det finns förhistoriska kvarlämningar på
Kullaberg? Följ med oss på en resa tillbaka till tiden då människan
upptäckte järnet och vikingarna vandrade runt på Kullaberg.
Vår utflykt börjar vid parkeringsplatsen i Himmelstorp. Därifrån går
en kort stig som tar dig rakt in i skogen. Efter bara några meter möts
du av två stencirklar, s.k. domarringar, som vilar fridfullt under de
omgivande träden. De är 19 och 13 meter breda och användes som
gravfält under sen järnålder. Askan efter den avlidne begravdes i
mitten av cirkeln, ofta tillsammans med gåvor som man trodde att
den döde kunde ha användning av i livet efter detta.
Fortsätt in i skogen och stanna upp ett ögonblick för att beskåda de
höga björkarna runt dig. Känner du platsens magi? Vi är säkra på
att du gör det – för under dina fötter ligger gravar som byggdes
av vikingarna någon gång mellan 700- och 1000-talet. Men du
behöver inte vara rädd. Här förnimmer du bara det historiska arvet
från dem.
Om du fortsätter stigen fram (med den branta sluttningen till höger
om dig) följer du en bred och slingrande stig som tar dig längst upp
på kullen. Där möts du av ytterligare en stencirkel som är 16 meter i
diameter och också fungerade som gravplats under tidig järnålder.
På medeltiden användes stencirklarna kanske som en samlingsplats
där en domare satt på varje sten och fattade beslut i tvister. Härifrån
har du en fantastisk utsikt över skogen du just vandrade genom.
Lämna stencirkeln och följ en annan kort stig som leder västerut.
Vad är det för vackra röda och vita hus som syns framför dig? Det är
gården Himmelstorp. Denna halvtimrade herrgård byggdes under
första halvan av 1400-talet och har en särskilt viktig historisk
betydelse. Om du går in på gården och tittar noga genom fönstren
kan du få en uppfattning om hur livet var på den här tiden.
Detta är slutet på vår vandring. Härifrån följer du bara vägen så
kommer du tillbaka till parkeringsplatsen där vi startade.

TYP

Cirkulär rutt

TID

30 minuter

LÄNGD

1000 meter

MIN HÖJD -

97 m ö.h. -

MAX HÖJD

125 m ö.h.

STIG HÖJNING

min: 0 %
max: 26 %

SVÅRIGHETSGRAD

Lätt

INTENSITET

Låg

OM DENNA VANDRING
Där Kullabergs klippiga sluttningar blir mindre branta, för att till slut
nästan försvinna i de östra delarna av halvön, blir landet strategiskt
tillgängligt. Detta insåg de första människorna som bosatte sig i
Arild. I denna del av Kullaberg var förutsättningarna optimala för att
utnyttja de resurser som land och hav erbjöd. Vår sista utflykt börjar
vid parkeringsplatsen i Arilds hamn. Är du redo att lära dig mer om
kulturen i denna vackra del av vår värld?
Vi lämnar hamnen bakom oss och går västerut längs havet. Under
sena medeltiden växte Arild fram som en liten fiskeby.
Bevis på detta syns i de träpålar som sticker upp ur marken vid
parkeringsplatsen och längs stranden när vi lämnar bebyggelsen
bakom oss. Fiskarna använde dem för att hänga upp näten efter en
lång dagsarbete. Till en början var husen i Arild målade i falurött,
precis som många andra timmerstugor och lador i Skandinavien,
men när byn blev populär i slutet av 1800-talet ersattes den röda
färgen med vitt och gult.

TYP
TID

LÄNGD

Cirkulär rutt
1 timme

1900 meter

MIN HÖJD -

0 m ö.h. -

MAX HÖJD

36 m ö.h.

STIG HÖJNING

min: 0 %
max: 78 %

SVÅRIGHETSGRAD

Lätt

INTENSITET

Låg

LEGENDEN
Arild och Tore var två bröder
vars far dog och lämnade fru
och två barn efter sig. När
modern gifte om sig satte
brödernas styvfar dem på ett
skepp som han tände eld på,
förblindad av girighet då han
ville att änkans arv skulle
tillfalla honom själv och hans
egna barn. Arilds kropp
spolades upp på den strand
som senare blev byn Arild,
medan Tores kropp sägs ha
hittats på stranden vid
Torekov, en by på motsatta
sidan av Skälderviken på
Bjärehalvön.

Vid slutet av stigen kommer man in i en tät skog där man genom
historien har hämtat det trä man behövde som ved och för att bygga
hus. Vid skogen högg man dessutom loss stenblock som användes
för att bygga väggar. En liten bit längre fram finns en avstickare från
leden. Följ den så kommer du till en vacker stenstrand där du kan ta
en paus och njuta av det blänkande vattnet i Kullabergs
marinreservat.
Gå tillbaka till den ursprungliga leden och fortsätt uppåt och sedan
österut tills du når de bördiga odlingsmarkerna och beteshagarna.
Denna del av reservatet visar jordbruket som än idag bedrivs i
området. Fortsätt att gå och sväng vänster när du ser skylten mot
Snogalien. Denna stig tar dig till en hänförande utsiktsplats med
panoramavy över området. Sätt dig på någon av bänkarna och
koppla av till ljudet av havet medan du fantiserar om hur Arild såg ut
för många, många år sedan. När du känner dig redo vandrar du
tillbaka till parkeringsplatsen och andas in havsbrisen en sista gång
innan du tar farväl av denna charmerande lilla by.
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