
Villa Marino på 
Skälderviks-
gatan 4 (numera 
riven).
Bild från Svensk 
bebyggelse.

Järnvägsöver-
gången i kors-
ningen Skälder-
viksgatan och 
Bärnstensgatan

Gavelspetsen på 
den norra ladu-
gården på Ny-
torp skymtar på 
båda bilderna.

Foto från Doris och Leif Bogren.



Kullagatan 175, Hugo Bogrens Åkeri 
Hugo Bogren (Leif Bogrens far) hade tre hästar i sitt åkeri och stall bakom boningshuset. Bland annat hämtade han aska som tömdes 
bakom Nytorp. 

Foton från Doris och Leif Bogren.



Kullagatan 187, Bröderna Svenssons Bageri & Conditori
Huset byggdes 1932 av Ernfrid Svensson. Bröderna Yngve och Gustaf Svensson drev verksamheten på Kullagatan 187 åren 1932/33-
1951. Yngve Svensson, som var bagaren, blev överkörd av tåget 1951 och då upphörde verksamheten. 
I ett inre rum fanns en sjukkassa med öppethållande vissa tider i veckan.

Foto från Bo Blad.



Nytorp
Gården uppfördes omkring 1883. Höganäs stad förvärvade gården 1947. Huvudbyggnaden revs 19xx. 

Kerstin och Ragnar Engström (”Skit-Engström”) hyrde gården (?) åren xx-xx. Engström var sop- och latrintömmare. 
Höganäs Motorklubb, The Saints, grundades 1962/63 och flyttade in i norra längan 19XX. 
Höganäs Räddningstjänst använde södra längan till förvaring 19xx-20xx.

1969 bad Strandbadens Intesseförening kommunen att få disponera Nytorp men då var gården utarrenderad.
1974 framförde föreningen önskemålet på nytt men begäran avslogs av kommunen på grund av att byggnaden var i för dåligt skick.

Foto: Peter P Lundh.



Tallbackens Tennisklubb
Redan på 1930-talet anordnade källarmästare Lars Schoug tävlingar för bl a gästerna på hotell Tallbacken. Efter några år tog Höganäs 
Tennisklubb över tävlingsverksamheten och från 1945 kallades tävlingarna Strandbadsspelen. Tennisbanornas kvalitet var god och 
Strandbadsspelen blev snabbt populära. Svenska storheter som Sven Davidsson, Torsten Johansson, Staffan Stockenberg, Jan-Erik 
Lundkvist och Ulf Schmidt har deltagit i Strandbadsspelen. 

1945 diskuterades köp av mark från Kullens Havsbad och uppförande av ett klubbhus. Fyra baracker från andra världskriget inköptes 
från försvaret. 

År 2001 ersattes Strandbadenspelen av Tallbacken Open. 

Höganäs Tennisklubb ändrade 2012 namn till Tallbackens Tennisklubb.

”Chefen” Eve Malmquist lär bort låg volley.

Hotell Tallbacken i bakgrunden.



Kaffestugan Tallbacken
Kaffestugan Tallbacken uppfördes 1924 av källarmästare Fredrik 
Svärd i Höganäs. Fredrik och hans hustru Ellen började servera 
mat och snart kallades verksamheten för Tallbackens restau-
rang. Fredrik avled 1930 och dottern Berta ”Bebb” och hennes 
man Hans Schoug tog över verksamheten. Med hjälp av AB Kul-
lens Havsbad kunde makarna Schoug låta bygga Hotell Tall-
backen på samma tomt 1932.

Bilden ovan till höger: Okända män, bild från Elisabeth och Lennart 
Rosenqvist.
Bilden till höger. Jan Nilssons moster Maja längst fram till höger. 
Bild från Jan Nilsson.



Skyttefest i Strandbadsskogen 13-14 augusti 1927.



Hans Schoug och hans hustru Berta ”Bebb” lät uppföra Hotell Tall-
backen 1932. Hans avled i mars 1966 och hotellet revs i januari 1968.



Hotell Strandbaden invigdes den 19 juni 1910. Då hade tågtrafiken 
varit igång sedan den 1 maj samma år. Samtidigt byggdes ett antal 
badhytter vid stranden. 1960 köptes anläggningen av Svenska mis-
sionsförbundet som drev Kursgården Örestrand fram till 2018 då 
Höganäs kommun tog över fastigheten. Annexet används nu som 
bostäder för nyanlända och restaurangen står oanvänd.



Möllestenen
Vid strandkanten nedanför Böljegatan, vid korsningen Skälderviksgatan, ligger Mölle-
stenen. Sägnen berättar att stenen bröts loss från Kullaberg under istiden och fördes till 
sin nuvarande plats. Tidigare låg stenblocket lite längre ut i vattnet men några isrika vintrar 
förde den närmare stranden och välte den på sida. 

Smergelområdets badplats
Vid sidan om Möllestenen finns idag ett antal stenblock som utgör resterna av en liten 
”hamn”. 1970 anlade Strandbadens Intresseförening en båtbrygga på platsen. Här finns 
även spår av Smergelområdets badplats. Gången med träplankor på stranden är resterna 
av en badbrygga som vilade på pontoner.

Mikael Bogren sitter på den snöklädda Mölle-
stenen år 1978. Vid sidan står pappa Leif.



Stora bilden: Korvgrillning 1990.
Till höger: Midsommar 1990. 
Leif Bogren och Tommy Lindström 
underhåller.


