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Farlig' slaön/het
Kullen-lockar och -dödar

~~.
" .~:

Nu har rusningen börjat till Skånes vackras-
te - och farligaste - plats" där ett felsteg kan
betyda döden. Kullen lockar med sin skönhet,
och allt fler turister kommer dit för att beund-
ra ,den hänförande. utsikten och ströva längs
de utprickade stigarna, Men varje år kräver det

~vackra Kullaberg sina offer ~ i ..da
eller skadade.,---· '---;O•..•.~

/

För ett par veckor sedan störta-
de en dansk läkare nerför .Socker-
toppen på Kullens nordsida, slog
handlöst i vattnet och krossades
mot en stenp '!itå under ytan. IL

Förra året föll en 10-årig dansk.
pojke ner för ett av de brantaste
stupen och skadades, svårt. Aret
dessförinnan störtade en tysk flic-
ka ner för ett annat stup -och fick
svåra huvudskador.

Fyrmästaren på Kullen, Ivan:
Kyhlberg, har tidigare reagerat
mot att AB Kullabergs Natur inte
vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder
i strövområdet. tI

!2~ arningsskyltar
• - När den danska pojken stör-

~' tade ~des jag få bolaget att
•• . sätta upp ·varn.mgSSkyltar pr de

~

~ farligaste platserna. Det var ett
J steg framåt. Men j~g .krävd~ också

att man skulle inhägna de 1arli-
_~ gaste stupen, där man vet att olyc-
lY kor skett och där-nya olyckor kani.A inträffa, säger han till SDS.

"J \ Det är ju bara de svåra ,olyckor-
na som kommer uH allmänhetens
kännedom. De "små" fallen är det
tyst om. .

~
l-=-Sen;;;71 går fick jag ringa

\ efter ambulans 'sedan en+dam fått
\- ~ under en klättring. Folk

,

vet m-tlur my&et Cle tål. Det
händer OCkså att folk störtar men'
fångas upp på en 'underl1ggande
platå och klarar sig medett brutet
ben eller hjärnskakning, Ofta är-

~ som får första larmet och
måste rusa till undsättning.
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~tore Björn, men vid det h'J mer än väl den lärarin na somkom
stupet FaIm~tokeSkrän, t skul,le e,tt till Kullen med sin klass,häromda-
tio meter långt staket räcka för- gen, oc~ som hade bundit fast alla l

. 'barnen l ett långt rep.
klarar lvall' Kyhlberg. ,

, - VISSt vore det bra med staket, I
_ Flickornas backe är ett annat men om folk .bara höll sig på ~i-

" .. gama skulle mga elyeker behöva
livsfarli~ st~~, dar skolbarnen inträffa. Men jag förmår iyrmästa-I
kan sp~ga ratt ut utan att an,a re Ky~~gs 01.'0,~g~r, P~lisassiS-1
faran. Likaså Kulla Lå: där är det tent KaJ östergren l Höganäs.
ljungbevuxet äna ut till branten; - Det går ingen sommar utan
man all1arrinJte faran förrän det är en rad tillbud, säger han. Mest I
för sent, blir det ryggSkador och benbrott. ,

Fyrmästare förstår Märkligt nog är det nästan 90
procent danskar som faller och
skadar sig, konstaterar Höganaspe-
lisen.

Läkaren som dödsstörtade var
alpinist och tillhörde Dansk Bjerg-
klubb. Han Vall' rutinerad bergs- I
klättrare och kopplade loss säker-
hetslinan för tidigt, och när den
svåraste delen av klättringen var
över. En stund senare halkade han
på en våt grästuva och störtade 30
meter. Det 'är den tredje danske I
alpinisten som störtat - de två
andra klarade sig från äventyret I
med dubbla benbrott. ,

- Även under skolutflykterna I
inträffar det otäcka incidenter, I

konstaterar polisassistent öster- I

gren. Mitt råd till allmänheten är I
att alla måste hålla sig på stigarna, '
Annars vet man inte när ett stup I

dyker upp!
Att lämna de utprickade stigarna

När fyrmästare Kyhlberg före-
10g staket kring de mest utsatta
mrådena för ett år sen sade AB
ullab ' kt nej,
- Man lät förstå att jag inte

skulle lägga mig i de här sakerna,
men vi på fyr<erräl"t'rr-tlm)nll!ooo_,...

~ säger jag vad jag tyc-
ker;JOChstår f6r ~ jag sagt, as-
~ fyrmästare Kyhlberg,

Tidigare var Ivar Kyhlberg fyr-
mästare på Stora Karlsö. Där
fanns det inhägnader vid de farli-
gaste platserna, Där gick det bra
- men på Kullen är det tydligen
omöjligt.

Ljungen 'dödsfälla
- På vissa ställen är det kanske

svårt att sätta upp staket, t ex vid

Fa1'lig utsikt



på kartan är detsamma som att
ströva med livet som insats.

Kamrer Arne Jönsson på AB
Kullabergs Natur tror inte på iden
med staket.

- Vi .satte upp· varningsskyltar
efter den allvarliga olyckan förra

Ivar Kyh!beT,g: - Jag står för vad
jag sagt. Kan man ha staket på
Stora Karlsö kan man ha det på

Kullen också

året. Mycket mer kan vi inte göra.
Att sätta upp staket är ogörligt.
Det skulle medföra för stora risker
helt enkelt! Folk skulle akta sig
för att gå för nära staketet- men
tro att det var fritt fram på andra

håll. Dessutom skulle vi få ett
större ansvar för olyckorna om vi
satte upp staket.

- Men om ljungen verkligen är
så förrädisk vid Kulla. Lå som fyr-
mästaren säger, så skall vi. ta en
titt på det. Kanske sätter vi upp
ett staket där i så fall. Hela bo-
lagsstyrelsen brukar gå en inspek-
tionsrond varje år inför säsongen,

På AB Kullabergs Natur är man
fega begeistrad i de danska bergs-
bestigarna, som "i brist på egna
berg beger sig till Kullen för att
träna.

- Där är riskabelt även för trä-
nade bergsklättrare. Berget är löst
p g a rostsprickor. Dessutom kan
de vana alpinisterna locka andra
att klättra med svåra olyckor som
följd. Alpinistolyckorna påverkar
ju också olycksstatistiken på Kul- I
len i negativ riktning, påpekar .I
kamrer Jönsson.

Se er för när ni åker till Skånes
vackraste och fCl['ligas.teplats i år.
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