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DET GAMLA STRANDBADEN
Ett urval fastigheter och verksamheter i Strandbaden

En badort växer fram
Att Strandbaden fick en egen station var inte 
självklart – området var i princip obebyggt 
fram till 1910 och var känt under namnet 
”Ödemarken”. Någon i järnvägsledningen 
tyckte dock att det blev för långt mellan sta-
tionerna i Höganäs och Nyhamnsläge och en 
mellanliggande station placerades strax 
ovanför sandstranden. Stationen fick det helt 
nya namnet Strandbaden – kanske inspirerat 
av den nyligen uppförda restaurangen med 
samma namn. 

Badstranden, med den finaste sanden och 
djupa klitter, blev snabbt populär och det 
dröjde inte länge förrän ett litet samhälle 
växte fram med all den service som badgäs-
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terna krävde i form av hotell, pensionat, res-
tauranger, kiosker och butiker.

Det gamla Strandbaden
Den här historiska tillbakablicken är utgiven 
av Strand badens Byaförening den 2 augusti 
2020 i samband med 110 årsfirandet av byns 
tillkomst. Ragnar Falck och Berto Lindbom 
står bakom skriften, som är framtagen med 
hjälp av bidrag från Stiernstedt Kockenhus 
Kulturförening. 

På sikt vill vi ta fram en skrift med många 
fler historiska bilder och berättelser om män-
niskorna, verksamheterna och intressanta 
byggnader i Strandbaden. Men då behöver 
vi din hjälp. Ta kontakt med Ragnar Falck, 

Kullagatan 188, 070-524 80 54, ragnar.falck@
falcks.eu, om du har bilder och berättelser 
som du vill dela med dig av, eller om du har 
synpunkter på innehållet i den här skriften.

Vi riktar ett varmt tack till alla som försett 
oss med fakta, berättelser och bilder. Bild-
materialet kommer från flera olika källor och 
vi ber om ursäkt om vi inkräktat på någons 
upphovsrätt. Kontakta oss så vi kan ange 
källan.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
info@strandbaden.info • www.strandbaden.info

Vykort. AB Flygtrafik, O Liljeqvist.
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Nordhem, Norrehus och Villa Svea
Fakta och underlag till denna artikel har läm-
nats av bland andra Ann-Marie Nelson, Göran 
Norrthon och Olof Wennerberg samt hämtats 
från artiklar i Kullabygd och Strandbladet.

Släkten Jöns Hansson
När gårdarna i Tjörröd skiftades 1826 ägdes 
Tjörröd 5 av Jöns Hansson (1769-1845). Jöns 
kallades ”Gamle Norren” efter läget på norr i 
Höganäs/Väsby. I generationen efter honom 
fick de flesta tillnamnet ”Norren” eller ”Norr” 
och ungefär där Jöns gård låg (ungefär vid 1) 
har man döpt en gata till Norre gatan, mitt-
emot dagens  Iittala. 

Gården flyttades vid skiftet 1826 till det 
som senare blev Strandbaden och gården 
låg vid det som idag heter Väsby Fäladsväg 
(2). Gården fick på 1880-talet namnet 
Nordhem. 

Jöns son Nils Jönsson, ”Norra Nils”, (1803-
1875) övertog gården och efter honom 
övertog sonen Nils Nilsson (1837-1880) 
gården. Han gifte sig 1864 med Maria 
Andersdotter (1839-1926) från Gössarp. Nils 
tog efternamnet Norén.  

Nils och Maria Norén. Foto: Peter P Lundh.

Det var inte bara Nils som tog efternamn 
utifrån Jöns Hanssons ”Gamle Norren”.  
• Tre kusiner till Nils barn tog 1893 efter-
namnet Norrthon, nämligen Carl (1872-
1966), Philip (1880-1964) och Ernst Jönsson 
(1884-1957).  
• Frans Gottfrid Andersson (1884-1995), son-
sonson till ”Gamle Norren”, tog (efter 1910) 
efternamnet Norrsten.  

Det var också efter Jöns som Noréns nya 
hem i Strandbaden fick namnet Norrehus 
(3). 

Nils och Maria Norén fick tre döttrar, som 
alla förblev ogifta: 
Selma Kristina Norén (f 1865 i Väsby, d 1944 
i Helsingborg).  
Alma Nicolina Norén (f 1868 i Väsby, d 1965 
i Ängelholm).  
Ida Paulina Norén (f 1871 i Väsby, d 1902 i 
Väsby). 

Nils dog 1880 och Maria sålde och läm-
nade Nordhem i oktober 1907. Maria flyttade 
för en tid till Helsingborg tillsammans med 
döttrarna Selma och Alma. Maria, Selma och 
Alma flyttade i oktober 1908 in i Norrehus i  
Strandbaden (Tjörröd 7).  

Efter Marias död på julafton 1926 bodde 
Selma och Alma kvar i Norrehus under elva 
år innan de i november 1937 flyttade till 
Drottninggatan i Helsingborg. 

Jacoby* köper Nordhem
Nordhem såldes för 24.000 kr 1907 till den 
danske läkaren Eduard Jacoby. Han och 
hans skånskfödda hustru Gerda, född 
Persson, och fosterdottern Viola, brors-
dotter till Gerda, använde först gården som 
sommar bostad, men flyttade sedan dit och 
fortsatte hela tiden att driva jordbruket.  

I samband med att Jacoby köpte gården 
fick den sitt namn Nordhem.

Gerda var intresserad av jordbruk och 
köpte efter Eduards död 1909 fler gårdar då 
maken efterlämnat en större förmögenhet. 
Hon lyckades dock inte driva Nordhem eko-
nomiskt och 1919 föklarades gården vara i 
’vanhävd’ och tvångsarrenderades ut under 
fyra år. 

Olof S Eriksson skriver i sina anteckningar 
från 1960 (Strandbladet 1/2010):

Genom änkans egensinniga och ekonomiskt 
oförnuftiga handlingar spolierades denna för-
mögenhet till största delen. Gerda Jacoby sak-
nade ofta pengar för de dagliga utgifterna och 
var ständigt i stort trångmål. Hon hade reala 
tillgångar, bl a den inte överintecknade gården 
Nordhem, men saknade kontanta medel, utom 
då och då, när en tomt i Dannevang såldes.

Gerdas ekonomiska problem medförde att 
hon alltså började sälja tomter i Strandbaden 
(som området hette sedan järnvägen öpp-
nade 1910). Alltfler tomter såldes och 
området Dannevangen växte fram.

Norrehus, där Maria Norén och döttrarna 
Selma och Alma bosatte sig 1908, var Strand-
badens första ”riktiga” boningshus och fanns 
således där innan järnvägen kom till byn och 
byn fick sitt namn. 

Olof S Eriksson beskriver  
gården
Nordhem beskrivs av Olof S Eriksson 1960 i 
en artikel om Dannevang (läs den fullstän-
diga artikeln i Strandbladet 1/2020):

Ända fram till mitten av 1800 -talet utbredde sig 
fäladsmarker här ute. Åren 1823 och 1824 
enskiftades byn Tjörröd, som ligger vid 
Höganäs stads norra gräns. Det var Höganäs 
Stenkolsverk, som köpte en gård i Tjörröd och 
1823 begärde enskifte på denna gård. Följande 
år enskiftades byns övriga gårdar, som var ett 
tiotal. Bl a fick gårdarna [Tjörröd] nr 5 och 7 
ägovidder på Norre fälad, där nu Dannevang 
finns. 

Nordhem byggdes omkring 1848 på nr 5. Till 
gården hörde ca 20 tunnland jord. Dessutom 
skulle enligt bestämmelser vid enskiftet brukas 
tillsammans med gården ca 5 tunnland intill-
liggande jord, tillhörig Jonstorps kyrka. Genom 
arv kom ytterligare ca 20 tunnland jord att 
läggas till gården. Detta var Tjörröd 7:2. 

Ända fram till början av 1900 -talet var 
Nordhem en välskött bondgård. Den ägdes då 
av fröknarna Selma och Alma Norén och deras 
moder. Gården var fyrlängad, ”kringbyggd”. Tre 
av de fyra längorna t ex var år 1900 byggda i 
korsvirke och av gråsten samt täckta av halm. 
Den ena av korsvirkesbyggnaderna var går-
dens ursprungliga boningshus. Under andra 
hälften av 1800 -talet byggdes ny bonings-
länga, helt av sten [bild sid 3]. Den pryddes på 
olika sätt både utan och innan. Så blev t ex ett 
räcksmide placerat på ryggåsen. Taket bestod 
av tjärpapp, möjligen tillkommet senare. 
Åtminstone så tidigt som vid sekelskiftet var 
taket täckt med tjärpapp.

Sedan Nordhem på olika sätt fallit i spillror, 
och villan [Jacobys] i Köpenhamn blivit såld – 
den hade då under kanske fem år stått till-

Häradsekonomisk karta från 1910-1915.
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            Systrarna Ida, Alma och Selma Norén.

Gerda Jacoby lät riva den del av muren som 
skymde utsikten mot Kullaberg. På bilden Eva-
Louise Svensson, 5 år. Bild från Eva-Louise.

*Namnet Jacoby kan stavas med antingen y eller i på slutet. Här har vi valt y.
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Bild från Olof Wennerberg på ”bostadshuset” hämtad 
från bokverket Skånska gårdar. Han berättar att när han 
köpte gården 2007 hittade han ett par fina, men väldiga 
förfallna och rostiga, smidesgrindar i trädgården. Han 
blästrade och pulverlackerade grindarna och monte-
rade dem där de gamla sönderrostade grindstolparna 
stod. Det var först efter att han sett fotot av huset från 
Skånska gårdar som han insåg kopplingen mellan 
grinden och räckessmidet från takåsen. 
På bilden till höger från 1968 skymtar räcket vid den 
gamla grunden till glasverandan (foto: Eva-Louise 
Svensson) och bilden nedan visar räcket som grind på 
dagens Nordhem.

Nordhem idag med adressen Väsby Fäladsväg 315 i Strandbaden. ”Korsvirkeshuset” rakt fram och ”bostads-
huset” till höger. Den gamla glasverandan låg på bostadshusets ”baksida” och vette mot trädgården till 
höger. Foto: Olof Wennerberg.

bommad – flyttade Gerda och Viola Jacoby till 
Violas hus, som blev kallat Villa in Mente. Vid 
den tiden sattes av damerna namnet Danne-
vang (samt Dannevangsvej på vägen utefter 
gränsgärdesgården i norr). 
– – –

När Gerda Jacoby någon gång på 1930-talet 
en dag fann, att hon ville från boningshusets 
fönster kunna se Kullaberg, så lät hon helt 
enkelt riva ner en del av uthuslängan, som stod 
i vägen för den sköna utsikten. [Enligt en berät-
telse skulle taket ha blåst ner från en av de 
omgärdande ladugårdarna, så det var kanske 
ett enkelt beslut att riva de två ladugårdarna 
helt och hållet.]
– – –

Gerda Jacoby dog 1945 och var då omkring 
90 år gammal. Hon ärvdes av Viola enligt testa-
mente. 
– – –

År 1946 sålde Viola Jacoby till verktygskon-
struktören Carl G. Svensson och hans hustru 
Soli gårdsbyggnaderna till Nordhem jämte 
tomtområde på ca 3 tunnland. Av byggna-
derna kvarstod vid den tiden inte mycket mera 
än boningshuset. 

Tomtförsäljningarna, som Gerda börjat med, 
fortsattes av Viola och efter hennes bortgång 
1947 av hennes universalarvinge, dansken Finn 
Paulsen, son till Violas kusin i Danmark. Finn 
sålde Tjörröd nr 5, övrig åkerjord m m och 
under en tid av omkring 10 år gjorde han slut 
på sista delen av den jacobyska förmögen-
heten. Han lämnade Dannevang och Strand-
baden 1959 och återvände då till Danmark. 
Han var konstnär och individualist, byggde om 
och mycket förskönade Villa in Mente [Villa 
Svea], där han flyttade in då Viola dött. 

Här bodde Ann-Marie på 
1950-talet
Ann-Marie Nelson berättar om sin tid på 
Nordhem:

Min faster och farbror köpte Nordhem och 
bosatte sig där, när de kom hem från USA efter 
andra världskriget (1946). Min farbror Carl 
Svensson  (f 1897) hade mekanisk verkstad i 
korsvirkeshuset, som låg i vinkel till bonings-
huset. Min faster Soli Svensson (f 1904) var 
slöjdlärare/handarbets lärarinna vid olika 
skolor i Kullabygden.  

Hösten 1954 till våren 1955 bodde mina för-
äldrar och jag i ett rum i verkstaden i väntan på 
att vi skulle få tillträde till ett hus i Väsby, som 
mina föräldrar köpt. Jag var då tre år och 
hjälpte farbror Calle att mura eldstaden i träd-
gården. Jag minns den vackra trädgården med 
en bred perenn rabatt närmast muren. Gårds-
planen hade sjösten.  

Carl och Soli hade två barn, Ingvar och Eva-
Louise. Båda barnen var födda i USA och Ingvar 
flyttade också tillbaka och bosatte sig i Seattle 
med sin familj i slutet av 1967. 

Eva-Louise bor idag utanför Chichester i Eng-
land. 

När min faster blev änka (1967) beslöt hon 
efter några år att sälja Nordhem och flytta till 
Chichester (1975). 

När Soli kom upp i 90-årsåldern saknade 

Nordhem köptes 1946 av Carl och 
Soli Svensson och renoveringen 
av boningshuset satte igång 
omedelbart. Bland annat gjorde 
Bengt Österberg (Solis svåger) rit-
ningar för vatten och avlopp och 
senare för centralvärme. Under 
renoveringen bodde familjen hos 
Carls syster Eva i Höganäs. 
Bild från Eva-Louise Svensson.
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Från FN till Nordhem och åter
I FN-byggnaden i New York hängde, framför de gigantiska 
fönstren som vetter mot East River, ursprungligen en ridå 
formgiven av textilkonstnären Marianne Richter, vävd 
hos Märta Måås-Fjetterström i Båstad 1951. Men flam-
skyddsmedlen som den var impregnerad med förstörde 
så småningom materialet och den sändes till Nordhem 
för renovering 1968! Till slut höll ändå inte renoveringen 
och verket ersattes 1989. Kvar finns endast några mycket 
sköra och missfärgade provbitar i arkivet hos MMF i 
Båstad.

Märta Måås-Fjetterström var en svensk textil konstnär 
som levde åren 1873 till 1941 och som blev berömd 
för sina vackra mattor och gobelänger. Med Båstad på 
Skånes västkust som bas skapade hon en imponerande 
produktion och hennes verk är idag hett eftertraktade på 
vintage-marknaden. Efter hennes bortgång har hennes 
livsverk hållits levande genom alla de vackra mönster hon 
skapat, och produktionen fortsätter i hennes namn. Hen-
nes verk finns på så prestigefyllda platser som Louvren 
i Paris och Nationalmuseum i Stockholm. I Skåne kan 
hennes konst beskådas i ateljén och verkstaden hos MMF 
(Märta Måås-Fjetterström AB) i Båstad. 

Hela reportaget om renoveringen på Nordhem finns här:
http://karenfinchtextiles.com/the-united-nations-curtain-
restoration/

Här pågår renoveringsarbetet för fullt på Nordhems vind. 
Eva-Louise Svensson längst till höget. Bild: NST.

Här hänger det ca 200 kvm textila konstverket på sin rätta plats hos FNs Ekonomiska och sociala 
råd (ECOSOC). Foto: FN.

Ovan: Tvättning i trädgården. Till vänster: 
Eva-Louise Svensson (gift Pepperall). Bilder 
från Eva-Louise.

Till vänster Soli Svensson i arbete med sin vackra trädgård.
Ovan Carl Svensson i sin verkstad i det återuppbyggda kors-
virkeshuset. Bilder från dottern Eva-Louise Pepperall.

hon syskonen i Kullabygden och flyttade till en 
liten lägenhet intill äldreboendet i Höganäs. 
Där bodde hon flera år och gladdes över alla 
som hälsade på. Hon dog 2003, 99 år gammal. 

Soli var min fars äldsta syskon och jag fick 
förmånen att ha en lång kontakt med faster 
Soli.  

På 1960-talet var vinden på Nordhem 
platsen för restaurering av den stora gobeläng 
från Märta Måås-Fjetterströms ateljé som 
hängde i FN-huset i New York. Eva-Louise är 
specialiserad på gobelänger och fick förtro-
endet att stå för restaureringen (se nedan). 

Faster Soli var också den som samlade 
släkten och på Nordhem har jag varit med på 
många släktkalas, ofta i trädgården.
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Tidsaxel
Vissa årtal är okända eller osäkra.

Nordhem under Noréns
1826 Ursprungsgården flyttas till Väsby Fälads-
 väg.
1848 Den fyrlängade gården byggs upp.
1859 Årtal på ”boningshusets” gavel.
1864 Nils Nilsson (Norén) gifter sig med Maria 
 Andersdotter.
1865 Selma Norén föds.
1868 Alma Norén föds.
1871 Ida Norén föds.
1880 Nils avlider.
1880-talet Gården får namnet Nordhem.
1800-talet, andra hälften   Ny boningslänga 
 byggs, helt av sten (se bild överst sid 3).
1902 Ida avlider.
1907 Maria säljer och lämnar Nordhem. Maria, 
 Selma och Alma flyttar till Helsingborg.
1908 Maria, Selma och Alma flyttar till Norre-
 hus.
1926 Maria avlider.
1937 Selma och Alma flyttar till Helsingborg.

Jacobys
1907 Eduard Jacoby köper Nordhem, som 
 gården döps till.
1907 Eduard, hustrun Gerda och fosterdottern 
 Viola använder gården som sommar-
 bostad.
1909 Eduard Jacoby avlider.
1919 Nordhem förklaras i ”vanhävd” och 
 tvångsarrenderas ut på fyra år.
1919-1924 Möjlig arrendator är Anders Holm-
 gren (och Bengt Holmgren 1920-1922).
19?? Gerda och dottern Viola flyttar till Violas 
 hus Villa in Mente.
1945 Gerda avlider, Viola ärver.
1946 Viola säljer gårdsbyggnaderna på Nord-
 hem jämte mark till Carl Svensson.
1947 Viola avlider. Av kyrkboken framgår att 
 hon är kyrkobokförd på Tjörröd 5:3. Finn 
 Paulsen ärver och flyttar till Villa in Mente.
1959 Finn Paulsen flyttar till Danmark.

Svenssons
1946 Carl Svensson köper Nordhem och in-
 rättar mekanisk verkstad i korsvirkes-
 huset. Carls fru Soli var slöjdlärare.
1954-1955 Ann-Marie Nelson bor på Nordhem 
 med sina föräldrar.
1967 Carl avlider 
197? Soli säljer Nordhem.
1975 Soli flyttar till Chichester, England, där 
 hon köper hus.
1982 Erik Berggren är ägare av Nordhem.
? Ny ägare?
2007 Olof Wennerberg köper Nordhem.

Korsvirkeslängan var så förfallen att det som fanns kvar, dvs timret, togs till vara medan resten 
raserades och byggdes om. Längan användes sedan till Carls mekaniska verkstad. På bilden Ia 
Jönsson (Carls äldre syster), Carl, Ernst Jönsson, Eva-Louise och Soli. Bild från Eva-Louise.

Interiör från mitten av 1950-talet med kakelugnarna. 
Bild från Eva-Louise Pepperall.

Soli i porten mellan verkstaden och bonings-
huset. Foto: Robert Nilsson.

Nordhem idag
Olof Wennerberg bor på Nordhem idag. 
Han berättar:

Stenmuren som omgärdar gården ska vara 
delar av grundmuren till två av de omkringlig-
gande ladugårdarna. I hörnan på stenmuren 
ligger det ”golv” av tegelstenar och kullersten 
finns under gräsmattan. 

Jag renoverar kakelugnarna i boningshuset 
(märkt med 1859 på gaveln), något som jag 
trodde var ”original” men brandväggen 
bakom har tydliga spår av en tidigare ”ugn”. 

Golven i två av de nedre rummen har behållits 
trots att de är i ganska dåligt skick.  

Tittar man mer noggrant på det gamla fotot 
[sid 3] ser man att ”snickarglädjen” har börjat 
falla sönder i gaveln på glasverandan. När 
fotot är taget framgår inte, men jag vill tro att 
det är på 1900-talets början. Glasverandan 
finns inte längre, men takförstärkningen fanns 
kvar på insidan när jag totalrenoverade taket. 

Den pågående renoveringen görs relativt
varsamt och med tidstypiska material på 
många platser (golv, dörrar, fönster, lister) och 
taket är omlagt med skivlagd plåt. 

Ägaren efter Svenssons renoverade korsvir-
keshuset till ett kontor/laboratorium och 
byggde ett mindre garage norr om korsvirkes-
huset. Han ska ha arbetat med förädling av 
utsäde. Garaget var utrustat med flera 3-fas 
eluttag och en stor skorsten. 

Ägaren före mig köpte Nordhem som per-
manentbostad, men något hände och paret 
flyttade till USA efter en kort tid. 
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Villa Svea/Villa in Mente
Ur anteckningar av Olof S Eriksson 1960, 
återgivna i Strandbladet 1/2010:

När järnvägsstationen Strandbaden år 1910 
blivit anlagd, lastades där under hösten socker-
betor för transport till sockerfabriken i Hasslarp. 
Vid stationen fanns vid den tiden en stations-
karl [oklart vad han hette]. Denne köpte av 
Gerda Jacoby ca 1½ tunnland [ca 7 500 kvm]
mark invid Brunnby gräns och byggde där Villa 
Svea [oklart byggår]. 

Efter något år var mannen färdig att flytta 
bort från Strandbaden [1916 flyttade Hugo 
Moberg med hustru Elisabeth in i Villa Svea. 
Hugo dog 1919]. Villa Svea blev till salu. Dok-
torinnan Jacoby fick höra ett rykte, att en häst-
slaktare anmält sig som köpare. Här öppnade 
sig perspektiv, som Gerda Jacoby inte alls 
kunde tolerera. Hon köpte tillbaka den försålda 
jorden med villan [oklar tidpunkt]. Men foster-
dottern Viola insattes som ägare: hon hade vid 
den tiden erhållit ett mindre arv, som på detta 
sätt kom till användning. [Denna fastighet 
blev kallad Nordhem Nr 3].

Sedan Nordhem på olika sätt fallit i spillror, 
och villan i Köpenhamn blivit såld – den hade 

då under kanske fem år stått tillbommad – flyt-
tade Gerda och Viola Jacoby till Violas hus, som 
blev kallat Villa in Mente. Vid den tiden sattes 
av damerna namnet Dannevang (samt 
Dannevangsvej på vägen utefter gränsgär-
desgården i norr). 
– – –

Gerda Jacoby dog 1945 och var då omkring 
90 år gammal. Hon ärvdes av Viola enligt tes-
tamente. Tomtförsäljningarna, som Gerda 
börjat med, fortsattes av Viola och efter hennes 
bortgång 1947 av hennes universalarvinge, 
dansken Finn Paulsen, son till Violas kusin i 
Danmark. Finn sålde Tjörröd nr 5, övrig åker-
jord m m och under en tid av omkring 10 år 
gjorde han slut på sista delen av den jacobyska 
förmögenheten. Han lämnade Dannevang och 
Strandbaden 1959 och återvände då till Dan-
mark. 

Han var konstnär och individualist, byggde 
om och mycket förskönade Villa in Mente, där 
han flyttade in då Viola dött [1947]. I av läns-
styrelsen fastställd styckningsplan av den 23/6 
1934 har vid de i norr belägna två märgelgra-
varna undantagits från bebyggelse markom-

Svenska Dagbladet 7 november 1918. F d kap-
tenen Hugo Moberg (f 1850) sörjer sin bort-
gångna hustru Elisabeth. Paret flyttade in till
Tjörröd nr 7 den 17 juli 1916. Hugo avled 7 
januari 1919. 

Det första huset inom Dannevangsområdet uppfördes i samband med 
Mölle banans tillkomst år 1910. Det var Villa Svea, som senare döptes om till 
Villa in Mente. Huset ligger i korsningen Dannevangsvägen 10 och Tärn-
vägen 1 (Tjörröd 7:15). Bilden är ett av få tidiga foton på Villa Svea – ett 
beskuret vykort från A/B Flygtrafik 1952.

Villa Svea har under årens lopp genom-
gått flera renoveringar och den 
ursprunliga fastigheten Nordhem 3 har 
styckats ett flertal gånger. Idag tillhör 
alla fastigheter på Dannevang väster 
om Drivhusvägen Tjörröd 7.
Färgbild 2020: Eva Almér.

råden, avsedda för ”allmän plats”. Denna mark 
samt vägarna inom Dannevang tillhör fort  -
f arande Finn Paulsen [skrivet 1960] . 

Redaktionen önskar information om sta-
tionskarlen som lät bygga Villa Svea och när, 
samt vilket år Gerda och Viola köpte tillbaka 
fastigheten och flyttade in. Bilder på den 
ursprungliga Villa Svea efterlyses också.

1

2

3

4 5

6

7

8

Dannevang på 1950-talet
1. Strandbadens station
2. Gränshyddan
3. Norrehus
4. Hemgården
5. Pensionat Solhaga
6. Villa Strandhem, Bergdahls affär
7. Villa Åkesta
8.  Villa Svea/Villa In Mente
Del av vykort. Foto: Aerofoto, Vetlanda.
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Strandbadens första ”riktiga” 
hus

Åke Knutsson berättar i Kullabygd 1947:
1910 [när järnvägen invigdes] fanns endast ett 
boningshus [i Strandbaden], nämligen 
”Norre hus”, byggt 1908 för fröknarna Selma 
och Alma Noréns räkning på en tomt inköpt 
från dir Alfred Nilssons gård.

Selma och Alma Norén var döttrar till 
Nils Norén och hans hustru Maria på 
Nordhem. De hade även dottern Ida som 
dog 1902. 

Nils dog 1880 och Maria sålde och läm-
nade Nordhem i oktober 1907. Maria flyt-
tade för en tid till Helsingborg tillsammans 
med Selma och Alma. I oktober 1908 flyt-

Tjörröd 7 (idag Tjörröd 7:14) på Kullagatan 230/Dannevangsvägen 2 i Strandbaden. I bokverket 
Svensk Bebyggelse från 1946 uppges felaktigt att Norrehus uppfördes 1914 i stället för det korrekta 
byggåret 1908. Huset innehöll en lägenhet med alla bekvämligheter när boken skrevs. Färgbild 
2020.

Norrehus
tade de in i Norrehus i Strandbaden på 
fastig heten Tjörröd 7 efter att ha sålt 
Nordhem 1907 för 24.000 kr till den danske 
läkaren Eduard Jacoby.

Efter Marias död på julafton 1926 bodde 
Selma och Alma kvar i Norrehus i elva år 
innan de hösten 1937 flyttade till Drottning-
gatan i Helsingborg. 

Det framgår av kyrkböckerna att sjö-
kapten David Harald Julin blivit ägare av 
fastigheten den 17 september 1937. Han var 
född 1896 och avled 1941. Hans hustru Edit 
Andrea, född 1899, bodde kvar i huset till 
1945.

Villa Svea fram till idag
Lars Österlind, som bor i Villa Svea idag till-
sammans med hustrun Eva Almér, berättar:

”Jag köpte fastigheten 1996 med min dåva-
rande fru Filippa. Vi visste inte att husets 
namn ursprungligen var Villa Svea, utan fick 
höra att det hette In Mentes som betyder Till 
minne på latin. 

Huset hade stått tomt ett halvår, efter förra 
ägaren Kerstin Kahlsons bortgång i 
december 1995. Kerstin hade genomfört en 
omfattande renovering av huset omkring 
1979-1980 med hjälp av Åke Svenssons 
Byggnads AB i Mölle. Det innebar bland 
annat att det befintliga eternittaket byttes ut 
till betongpannor, och en tillbyggnad i ett 
plan, en så kallad ”sockerlåda”, byggdes till i 
södra delen av fastigheten. Ena delen av 
sockerlådan bestod av vardagsrum, den 
andra av en takbeklädd altan. 

Fastigheten har två 1,5-plans hus på 
tomten, bostadshuset och stallet, varav båda 
hade olika fönstertyper från åtminstone fyra 
decennier, med olika mått och stilar. Vi åkte 
runt i bygden för att se hur tidsenliga fönster 
från 1910-talshus såg ut, ritade en egen 
variant och bytte successivt ut samtliga 
fönster. Åren 1996-2006 renoverade vi husen 
i olika omgångar: Bostadshuset fick en 
öppen spis med ny skorsten, åt öster byggde 
jag en stor altan i lärkträ år 2001, och mellan 
2004 och 2006 förlängde vi bostadshuset 
söderut med ca 1,5 meter i två plan. Den 
överbyggda altanen åt söder byggdes in och 
förvandlades till en stor hall. Den nya kupan 
åt öster gjordes dubbelt så stor så att bad-
rummet utvidgades med fler fönster och 
duschyta. Stallet, som var ett sparsamt inrett 
men fullt beboeligt uthus, gjorde vi om till 
tvättstuga med dusch, kontor och gäststuga. 

Tomten var stor när vi köpte huset, 2 178 
kvm, och igenväxt med stora björkar och 
tujor, men vi försökte skapa en fin trädgård 
med syrener och kinesiska körsbärsträd. Vi 
genomförde en avstyckning söderut 
2004/2005 och den kvarvarande tomten är 
idag på dryga 1 300 kvm.

Jag skilde mig 2006 och köpte loss Villa 
Svea mitt i renoveringen, lät tilläggsisolera 
färdigt och putsa om husen. År 2007 träffade 
jag Eva och vi byggde direkt en ny entré-
trappa. Vi gifte oss 2010 och har renoverat 
både ute och inne i båda husen i etapper 
sedan dess. Stallet har delvis isolerats, fått en 
större kupa och ett stort bågfönster i söder. 
Parkeringsytan mellan husen förvandlades 
2014 från tråkig och ogräshärjad grusplan till 
lummig innergård med sjösten, takplataner 
och honungsrosor, en liten damm samt en 
rund terrass i markplan. Vår son Sebastian 
fick en originell lekstuga som liknar ett hob-
bithus, med typiskt rund entrédörr och runt 
fönster, helt gömd inuti en rosbeklädd kulle 
som omsluter terassen. 

Under sensommaren 2020 färdigställs en 
ny altan i två plan västerut mot Tärnvägen, 
en avlång så kallad amerikansk veranda 
längs med hela hussidan med vita pelare och 
korslagda räcken.”

Ovan: Ett gulmålat Norrehus på en flygbild 
från ArkivDigital 1982.
Till vänster: Så här beskrevs Norrehus i en 
mäklar annons i Svenska Dagbladet 25 
oktober 1979. Priset var satt till 975 000 kr. 
Efter flera mäklarbyten återgick objektet till 
den ursprungliga mäklaren och i mars 1981 
återkom annonsen, nu med priset 
”725.000:– vid snabb affär”.
Utgången av affären är okänd.
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Helsingborgs Dagblads sommartidning 1956.

Conditori Hemgården, Kullagatan 226 
(Tjörröd 7:58), byggdes 1925-1926 av syst-
rarna Maria och Emelia Bengtsson. De två 
systrarna hade tidigare haft ett café på Stat-
tena i Helsingborg. De två driftiga systrarna 
drev sitt café och bageri och hyrde ut rum till 

Café Hemgården
främst badgäster under somrarna. Huset 
innehöll då 2 lägenheter, 13 rum, 3 kök, 3 
balkonger och burspråk. 

Hemgården såldes 1944 till bröderna 
Gösta och Karl-Erik Bengtsson, som var 
systrarnas brorsöner. 

Elly och Karl-Erik Bengtsson drev Hem-
gården på 1940- och 50-talen. Deras son 
hette Olle. Det fanns även en uteservering 
på baksidan. 

Caféet användes flitigt även av traktens 
ungdomar under 1950-talet. Här fanns även 
ett bibliotek och gården blev något av 
då tidens ”fritidsgård”. En röst: ”Deras absolut 
bästa produkt var en gul banantårta, som 
hade en strykande åtgång vid helgerna”. 
Mycket vanligt också med stora kaffekalas på 
den tiden. Många stannade också till här i 
samband med sin utflykt för att bada vid 
stranden. 
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Ovan Café Hemgården på ett vykort med 
Norre hus i bakgrunden. Till höger en bild från 
juni 2020. Foto: Berto Lindbom.
Stora bilden: Vykort från perioden 1926 (Hem-
gården öppnade) till 1938 (Villa Åkesta byggdes).
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Av Johan Hellstrand, barnbarn till Carl Johan 
Bergdahl.

Idén till att öppna ett pensionat i Strand-
baden kom sannolikt i samband med att 
handlanden Carl Johan Bergdahl startade 
upp en lanthandel där år 1926. Hans fru 
Hulda, som var bonddotter från Starby nära 
Ängelholm, hade en nära relation med sina 
systrar. Två av dessa systrar, Frida och Alma 
Åkesson, hade planer på att starta ett pen-
sionat. 

Frida var en erkänt skicklig kokerska och 
hade arbetat många år i herrskapskök. Bland 
annat hade hon arbetat på Näsbyholm och 
på Jordberga gård i södra Skåne. På senare 
år (som kokerska vid doktor Thulins vilohem 
i Ängelholm) hade hon även fått erfarenhet 
av hur man lagar god mat med begränsad 
budget. 

Hennes syster Alma, som länge arbetat 
som husföreståndarinna, hade sinne för eko-
nomi och var en omvittnat social och trevlig 
person. 

Tillsammans borde de ha goda förutsätt-
ningar att driva ett pensionat, ansåg de. Det 
gällde bara att hitta en ort med bra förut-
sättningar. Och när de kom till den begyn-
nande badorten Strandbaden för att bese 
systerns och svågerns nybyggda hus och 
butik föll bitarna på plats: här skulle de 
öppna sitt pensionat! Och det idealiska läget 
vore att bygga på en tomt mellan Bergdahls 
butik och det nyöppnade konditori Hem-
gården, mindre än 100 meter från järnvägs-

stationen. Det gällde bara att övertala 
ägaren till tomten att sälja. Och ägare råkade 
vara Carl Johan och Hulda Bergdahl…

Paret Bergdahl insåg att det också kunde 
gynna dem om systrarna Åkesson fick som 
de ville. En hel del av pensionatets inköp 
borde rimligen gå genom deras butik och 
även pensionatets gäster kunde förväntas 
handla ett och annat hos dem. Ännu vikti-
gare var det kanske att ett pensionat skulle 
kunna säkra uthyrningen åtminstone som-
martid av de gästrum som de hade sett till 
att bygga på övervåningen till sitt hus, Villa 
Strandhem. Och så vore det förstås trevligt 
att få sina systrar/svägerskor som närmsta 
grannar. Så systrarna Åkesson fick köpa den 
del av makarna Bergdahls stora tomt som de 
önskat sig.

En välrenommerad byggmästare, Magnus 
Wihlborg, som också hade uppfört paret 
Bergdahls hus anlitades för att uppföra det 
nya pensionatet. Bygget gick friktionsfritt 
och Pensionat Solhaga stod klart våren 
1929. Kanske drog arbetet med inredning av 
det nya huset ändå ut på tiden för invig-

ningen av pensionatet skedde en bit in på 
sommarsäsongen, den 15 juni 1929. Ovanstå-
ende annons stod att läsa i Svenska Dag-
bladet den 12 maj 1929.

Under de 20 år som systrarna kom att driva 
pensionatet annonserade de mycket oregel-
bundet. Vissa år, som 1937 och 1938, annon-
serade de flitigt men de flesta åren annonse-
rade de inte alls. De klarade sig förmodligen 
utmärkt på rekommendationer från nöjda 
gäster. Och så fanns pensionatet naturligtvis 
med i den förteckning över hotell och pen-
sionat i Sverige som Svenska Turistfören-
ingen, STF årligen gav ut.

Bortsett från premiärannonsen ovan är 
systrarna Åkessons annonser kortfattade. År 
1932 använder de en hel del förkortningar 
som gör annonsen lite svårläst. Här den 
annons som återfinns i Svenska Dagbladet 
den 4 juni 1932:

Den tennisbana som man här refererar till 
är den som Carl Johan Bergdahl anlade 
något år efter pensionatets öppnande – den 
låg alltså inte på pensionatets tomt. 

Pensionat Solhaga

Pensionat Solhaga (efter 1934) på nuvarande Kullagatan 224 i Strandbaden (Tjörröd 7:124). 
Värdinnan Alma Åkesson talar med en gäst med barn. Bild från Magnus Hellstrand.

Till höger en del av ett prospekt från 
Pensionat Solhaga. 
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Åren 1937-1941 har annonserna för pen-
sionat Solhaga följande lydelse:

År 1942 är sista året som systrarna annon-
serar. Då har de valt följande formulering:

Artikelförfattaren har gått igenom tid-
ningsarkiven för Svenska Dagbladet och 
Dagens Nyheter för alla de år som pensio-
natet existerade, 1929-1950. Utöver 
annonser finns nästan inga uppgifter om 
pensionat Solhaga i Strandbaden. En enda 
gång omnämns pensionat Solhaga i redak-
tionell text i Dagens Nyheter. Det sker i sam-
band med att man i en lång artikel från 10 
juni 1931 redogör för vilka sommarhotell och 
pensionat som finns att välja mellan i södra 
Sverige. Om Strandbaden står det så här: 

”Strandbaden 7 km söder om Mölle. Pensionat 
Solhaga, helpension 5:00 - 6:50 pr dag. Strand-
badens hotell helpension 5:50 - 6:50 pr dag.”

Inga referat eller notiser förekommer i 
huvudstadstidningarna om bröllopsmid-
dagar, födelsedagsfirande eller andra till-
ställningar på pensionat Solhaga. Sådana 
uppgifter har däremot säkert funnits i lokal-
pressen, t ex Höganäs Tidning och Helsing-
borgs Dagblad, men dessa tidningars arkiv 
har jag inte kommit åt. Med stor sannolikhet 
anlitades pensionat Solhaga flitigt i festliga 
sammanhang. Bland annat har en mig när-
stående person, som brukade tillbringa sina 
barndomssomrar i Nyhamnsläge, berättat 
att hans familj minst en gång varje sommar 
brukade bege sig till pensionat Solhaga i 
Strandbaden för att inta söndagsmiddag 
och att den alltid smakade förträffligt.

Någon gästbok, där man skulle ha kunnat 
finna gästers omdömen om sin pensionats-
vistelse, har jag tyvärr inte haft tillgång till. 
Däremot har jag kunnat gå igenom en lig-

gare för pensionatets gäster avseende åren 
1936-1950. Av den framgår en hel del intres-
santa uppgifter.

Pensionatet hade mycket god beläggning 
sommartid (man kunde servera upp till 70 
matgäster per dag), däremot inte övriga 
tider på året. De flesta stannade en till två 
veckor. Gästerna var till stor del gifta par 
med, av yrkestitlarna att döma, goda inkom-
ster: bank direktör, distriktsveterinär, 
ingenjör, köpman, professor, tandläkare, f d 
häradshövding, jägmästare, landsfogde…

Rätt många var ensamstående kvinnor, 
vilket innebar att det alltid var kvinnodomi-
nans bland gästerna. Många av gästerna 
kom uppifrån landet, framför allt från Stock-
holmsområdet. Bortsett från krigsåren fanns 
det alltid ett ganska stort inslag av danskar, 
omkring 10 procent av gästerna kom från 
Danmark. Pensionatet hade en hel del stam-
gäster som återkom år efter år. Flera av dem 
kom från övre Norrland och de stannade 
länge. Begripligt också med tanke på den 
långa tågresan ToR.

Att döma av gästliggaren blev sommaren 
1950 den sista säsongen. De sista gästerna, 
driftsingenjören Sven Weisse med fru, 
avreste hem till Norrköping den 14 augusti 
1950. 

Mot slutet av 1940-talet började systrarna 
planera för att sluta driva pensionatet, de 
hade ju blivit folkpensionärer båda två. Så 
rörelsen och huset bjöds ut till försäljning. 
Eftersom pensionatsbyggnaden bara var 20 
år gammal begärdes sannolikt en avsevärd 
överlåtelsesumma. Det är troligt att det inte 
dök upp någon rörelseidkare som var villig 
att överta pensionatsrörelsen och huset till 
begärt försäljningspris. Däremot hade 
Höganäsbolaget fått ögonen på det rätt 
pampiga huset, kanske hade bolagsled-
ningen varit där och ätit representations-
middagar. Bolaget hade i början av 1950-
talet anställt en vice VD, Yngve Zacco, för att 
leda Höganäsbolagets verksamhet i Sverige 
eftersom VD ofta hade anledning att vistas i 
USA för bolagets räkning. Till sist blev det så 
att Höganäsbolaget köpte pensionat Sol-
haga och byggde om huset till tjänstebo-
stad åt Yngve Zacco med familj. 

Därmed var pensionatsepoken i Strand-
baden ett minne blott.

Johan Hellstrand, juli 2020

Redaktionen efterlyser prospekt och andra 
trycksaker från Pensionat Solhaga samt gärna 
interiörbilder.

På trappan står biträdet Valborg som arbetade i Bergdahls butik. Kring bordet sitter Carl Johan 
Bergdahls son Sven-Åke, Hulda Bergdahl, Frida Åkesson (ansvarade för pensionatets kök) och Alma 
Åkesson (pensionatets värdinna). Taket har ännu inte fått eternitplattor. Vykort, foto: Arthur Rube.

Här har Johans och Magnus far Åke Hellstrand skrivit in sig 
i liggaren (tredje raden nerifrån), då han kom för att besöka 
sina blivande svärföräldrar. Foto: Magnus Hellstrand.
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Av Johan Hellstrand, barnbarn till Carl Johan 
Bergdahl. 

I Strandbaden fanns i början av 1900-talet 
inget mer än lantbruk, tallskog och strand-
ängar. Det är typiskt att man år 1910 funde-
rade på att kalla den första stationen norr 
om Höganäs på linjen Höganäs–Mölle för 
Ödemarken. Men Strandbaden blev det 
slutliga namnvalet, förmodligen beroende 
på att det redan fanns ett nyetablerat hotell 
intill stationen med det namnet. Och järn-
vägen, den fina badstranden samt hotellet 
och dess restaurang gjorde att Strandbaden 
började utvecklas till badort. Dock dröjde 
det innan det etablerades något som helst 
affärsliv på denna badort.

En person som lade märke till avsaknaden 
av lanthandel/speceriaffär i Strandbaden var 
min morfar, Carl Johan Bergdahl. Han hade 
år 1908 tagit över en lanthandel i Väsby och 
drivit den i 15 år med framgång men samti-
digt med oro märkt av den ökande konkur-
rensen från andra affärsidkare i Väsby. Han 
började därför se sig om efter andra ställen 
att etablera sig på och fann att det närbe-
lägna Strandbaden på sikt kunde ge goda 
utvecklingsmöjligheter för en lanthandel av 
samma karaktär som han redan drev i Väsby. 

Så år 1923 (?) köpte han en stor tomt på 
andra sidan vägen nära järnvägsstationen. 
Där lät han 1924-1926 uppföra ett stort hus 
kallat Villa Strandhem med lokaler för 
butik, bostad till hans stora familj samt ett 
antal uthyrningsrum avsedda för sommar-
gäster. Butiken öppnades sommaren 1926 
och verksamheten bedrevs inledningsvis i 

ganska blygsam skala, till stor del av en 
anställd medarbetare. Den nybyggda 
bostaden i Strandbaden hyrdes ut tills 
vidare. Carl Johans affärsverksamhet fort-
satte således ett tag att bedrivas både i 
Väsby och Strandbaden och familjen bodde 

fortfarande kvar i Väsby. Den nya affären i 
Strandbaden visade sig dock rätt snart gå till-
räckligt bra för att Carl Johan Bergdahl skulle 
våga flytta all sin verksamhet dit. I början av 
år 1928  bestämde han sig för att definitivt 
satsa på Strandbaden och lägga ut butiken i 
Väsby till försäljning. Och under 1928 flyt-
tade hela familjen Bergdahl, dvs mamma 
Hulda, pappa Carl Johan och de fem barnen 
Sune, Vivi, Daga, Desi och Sven (Sven-
Åke) till Strandbaden.

Samma år som flytten gick till Strand-
baden uppvaktades han av sina svägerskor 
Alma och Frida Åkesson. De ville köpa en 
del av familjen Bergdahls stora tomt för att 
etablera en pensionatsrörelse. Frida Åkesson 
hade under många år arbetat som kokerska i 
högreståndsmiljöer och kände nu för att 
starta eget tillsammans med sin syster. 
Handlande Bergdahl med fru såg säkert för-
delar i att de genom systrarna/svägerskorna 
skulle kunna få garanterad användning för 
gästrummen på Strandhems ovanvåning. 

Bergdahls lanthandel

Bilden nedan: C J Bergdahls Specerier & Delika-
tesser står det på skylten på huset till höger. Vid 
cykeln står sonen Sune Bergdahl, född 1911, 
därefter köpmannen Carl Johan Bergdahl, född 
1872 och butiksbiträdet Valborg. Pojken 
bredvid henne är sonen Sven-Åke Bergdahl, 
född 1921.
Bergdahls affär låg på nuvarande Kullagatan 
222 (Tjörröd 7:99). Byggnaden i mitten är Pen-
sionat Solhaga (invigt sommaren 1929) och 
huset till vänster är Hemgården (färdigt 1926).
Vykort från ca 1929-1930. Foto: Arthur Rube.

I pumpen utanför affären såldes Pratts Bensin.

Handlare Carl Johan Bergdahl vid varuauto-
maten utanför affären i Strandbaden. Bild från 
Magnus Hellstrand.

Bild från 2020.
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Och så räknade de säkert med att en hel del 
av pensionatets inköp skulle gå via dem. 
Pensionatets gäster kunde också tänkas 
inhandla ett och annat i deras affär. Så det 
blev som systrarna Åkesson ville. Pensionat 
Solhaga uppfördes 1928-1929 mellan Berg-
dahls affärsfastighet och det nystartade 
konditoriet Hemgården. Pensionatet 
invigdes i juni 1929. Något år efter pensiona-
tets öppnande lät handlande Bergdahl 
bygga en tennisbana som främst var avsedd 
för pensionatets gäster.

Varusortimentet var huvudsakligen det 
som återfanns i landets lantaffärer fram till 
1950-talet. Vad gäller livsmedel rörde det sig 
mestadels om specerivaror. Det innebar att 
en hel del livsmedel fick köpas på annat håll, 
främst i Höganäs. Varor som mjölk, kött och 
fisk tillhandahölls inte av handlande Berg-
dahl. Däremot kunde man få köpa bröd i 
hans butik och, i begränsad omfattning, 
charkuterivaror. Och utanför butiken fanns 
det en bensinpump till glädje för det tillta-
gande antalet medborgare som ägde bil.

Via tillströmningen av badgäster gick 
verksamheten strålande under sommarmå-
naderna men under övriga delen av året var 
lönsamheten mindre god. Antalet perma-
nentboende i Strandbaden ökade visser-
ligen men förblev på det hela taget ganska 
litet. Så handlande Bergdahl fick även syssla 
med mycket annat, t ex fastighetsförmed-
ling, försäkringsagentur, potatisodling och 
smågrisaffärer. Periodvis ägnade han 
mycken tid åt administration av de för pota-
tisodlarna mycket lönsamma järnvägstrans-
porterna av nypotatis till Stockholm.

Ovan en annons  från 1956 när Olle Nilsson drev affären. Fastigheten såldes 1960 till Ebbesson 
(Ebbesen?) som därmed också övertog affärsverksamheten och butiken fick namnet Ebbes Livs.
I och med att Ebbesson ägde fastigheten byggdes affären om till snabbköp. Därmed kunde de 
också sälja t ex kött och kanske även fisk som inte ingick i det Nilssonska butikssortimentet. 
Det berättas att Ebbesson hade råkat ut för ett rån i sin butik och att han tagit så illa vid sig av 
detta att han bestämde sig för att stänga affären. Gissningsvis hade väl affärsrörelsen också börjat 
gå sämre i och med att allt fler Strandbadenbor blivit bilburna. Så någon ny innehavare av affären 
blev det inte. 

Hela familjen Bergdahl fick arbeta inom 
affärsverksamheten med olika arbetsupp-
gifter under de 20 år som Carl Johan Berg-
dahl drev affären. Mest engagerade blev de 
båda äldsta barnen, Sune och Vivi. Daga och 
Desi deltog några år i butiksarbetet men 
fungerade också som rumsstäderskor som-
martid innan de började studera till sjukskö-
terska. Yngste sonen Sven-Åke arbetade för-
modligen bara i butiken under sina skollov. 
Fru Hulda Bergdahl blev dessvärre sjuklig 
rätt tidigt och kunde inte delta i butikssyss-
lorna. Döttrarna fick säkert även hjälpa till 
med omvårdnaden av sin mamma.

Carl Johan Bergdahl var född 1872 och 
avslutade sin handlargärning 1948. Exakt 
när vet varken jag eller mina bröder (vi är 

födda 1944-1947) men ingen av oss har 
minnen från den tid då morfar var handlare. 
Inte heller från den korta tid då affären där-
efter var utarrenderad till en stockholmare 
vid namn Bursell. Däremot minns vi väl hur 
det fungerade när Olle Nilsson drev verk-
samheten på 1950-talet. Det var alltid 
mycket folk i affären och man fick som regel 
vänta mycket länge innan det blev ens tur. 
Allt såldes ju över disk. Och begreppet 
snabbköp var definitivt okänt!

Johan Hellstrand, juli 2020

Redaktionen efterlyser fakta om, och bilder på, 
Bursell, Olle Nilsson och Ebbesson, samt gärna 
interiörbilder från butiken.

Carl Johan Bergdahl träffade sin hustru 
Hulda Åkesson när han innehade en butik i 
Starby. När Huldas mor gått ur tiden 1933 
lämnade hennes två andra syskon Lars och 
Märtha Åkesson föräldrahemmet. Sysko-
nen Alma och Frida hade redan 1929 läm-
nat hemmet och startat Pensionat Solhaga. 

Lars och Märtha hade köpt en tomt i 
Strandbaden bara ett 50-tal meter söder 
om Carl Johans och Huldas affär och där lät 
de 1938 uppföra ett tvåvånings funkishus, 
som döptes till Villa Åkesta. Det fanns toa-
lett på varje våning och tvättställ i varje rum 
så det var väl förberett för att ta emot som-
margäster. 

På tomten fanns ett sommarhus som sys-
konen bodde i när de hyrde ut bonings-
huset. I den stora trädgården odlades grön-
saker och potatis till det egna hushållet men 
även till pensionatet. Lars hämtade gäster 
vid stationen och arbetade med diverse 
sysslor för pensionatets räkning.

När Alma och Frida sålde pensionatet till 
Höganäsbolaget omkring 1950 flyttade de 
först in hos syskonen i Åkesta några år, men 
flyttade sedan, efter några trångbodda år, 
till lägenhet i Höganäs. Lars och Märtha 
bodde kvar ett antal år innan de på ålderns 
höst flyttade till ålderdomshemmet i Väsby.

Villa Åkesta

Villa Åkesta är numera riven. Huset låg i korsningen av nuvarande Kullagatan 214 och Bergdahls 
väg 1 (Tjörröd 7:24). Del av vykort från Aerobilder, Vetlanda, 1950-tal.

Villa Åkesta. Bild från Magnus Hellstrand.
Villa Åkesta 
byggdes med 
tvättfat på varje 
rum (blåmarke-
rade) och WC på 
varje våning 
vilket säkert 
ansågs exklusivt 
1938.
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År 1960 eller 1964 byggdes affären om och till och blev samtidigt ”snabbköp”. Nu är byggnaden privatbostad (bild från 2013). Bilden till vänster från 
Höganäs kommuns bildarkiv. Lilla bilden: Tavla av Sven Lindström.

Strandbadens All-Livs
I slutet av 1920-talet öppnade  Strandbadens 
Livs i fastigheten på nuvarande Kullagatan 
153 (”Rosa huset”). Huset uppfördes 1927 
men det är okänt om fastigheten byggdes 
som affär från början. Eventuellt fanns en 
separat lokal för mjölkförsäljning i källaren.

Känt är att Johan Olsson från Plöninge 
drev affären 1934-1939. 

Lars Hanssons far tycks ha innehaft 
affären någon tid och 1946/1947 övertog 
sonen Lars med makan Ulla rörelsen. De lät 
bygga till fastigheten 1960 eller 1964 och 
gjorde sam tidigt om butiken till ”snabbköp”. 
Den tillhörde vid det tillfället ICA-kedjan 
enligt flaggan på bilden ovan och var känd 
som Lasses diversehandel.

Lars avled 1967 och Ulla arrenderade då ut 
affären till Silva och Henrik Sundström från 
Tjörnarp. Det är möjligt att affären vid det 
tillfället bytte leverantör och blev en del av 

Favör-kedjan som rörelsen tillhörde fram till 
stängningen. Butiken gick de sista åren 
under namnet Strandbadens All-Livs.

Tidningsartikeln om stängningen här 
nedan är odaterad och med okänt ursprung. 
Dock framgår det av texten att affären 
stängdes vid påsktid. Av en notis i Svenska 
Dagbladet den 28 april 1971 framgår att 
firma Strandbadens Allivs, Henrik Sundström 
gått i konkurs.

Konstateljé på 70-talet
På 1970-talet ska konstnären Sven Lind-
ström flyttat hit med sin verkstad från Norra 
hage i Viken. Sven var en produktiv konstnär 
som bland annat skapade tenntavlor men 

även skulpturer. Han signerade eller märkte 
konstverken med en etikett och de är flitigt 
förekommande i auktionssammanhang.

Sven ska även ha tillverkat tavlor för både 
Domus och Duka, kanske märkta med eti-
ketten ”IDÉMAN”. När verksamheten var som 
störst arbetade sex personer i verkstaden i 
Strandbaden.

Under en tid fanns Monicas Kök i loka-
lerna och då målades huset rosa, från att ha 
varit vitt, och fick därmed sitt namn.

Här har även förekommit juridisk och 
gynekologisk mottagning.

Från och med 2005 är fastigheten privat-
bostad.

Plåtslagare Carl H Olssons fastighet till vänster 
och livsmedelsaffären till höger på ett flygfoto 
från 1935.
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Fastigheten på nuvarande Kullagatan 159, 
även kallad Målaregården, har en intressant 
historia. Den lilla huskropp som skymtar till 
vänster om själva gården på bilden ovan är 
resterna av ett av Strand badens äldsta hus, 
huset uppfördes 1798 och mätte en gång 
11,5x3 meter. Det har använts som bostad i 
ena delen med stall i andra, “fårahus”, förråd 
och även sedermera som ateljé och utställ-
ningslokal. Stora delar av huset revs olagligt 
(enligt Höganäs kommun) 1998 och endast 
denna rest på ca två meter finns kvar.  

Det stora huset uppfördes omkring 1870 

då tomtens dåvarande ägare Hr. 
Strömberg köpte ett hus i Utväl-
inge. Detta hus lät han riva och 
frakta på båt till Norra Sandflyg 
där det vräktes i vattnet och flot-
tades i land. Huset byggdes upp 
på plats och bland de mer 

famösa hyresgästerna lär ha funnits en s k 
“tattare” som ordnade danser och lät s k 
“zigenerskor” spå de kunder som så önskade. 
Denna verksamhet avhystes snart efter krav 
från de kringboende (enligt artikel i HD av 
Birgitta Olsson, okänt årtal).  

Huset fick sitt namn Målaregården av Arne 
Måryd som flyttade dit med sin familj 1963. 
Arne sadlade om från helt andra yrken till 
konstnär på heltid. Han målade i olja, arbe-
tade med stengods, både drejning och 
skulptering, och brände i egen ugn, några 
alster finns på Höganäs museum. 

“Fårahuset” renoverades och kallades nu 
“Boden”. Den nyinvigdes 1964 som utställ-
nings- och försäljningslokal. Arnes alster, 

liksom andra konstnärers alster, ställdes ut 
och såldes här. Arnes fru Gullie var mycket 
aktiv med denna verksamhet. Här var mycket 
besökare sommartid och helger. Parkering 
för besökarna var på tomten där nu huset på 
Kullagatan 157 ligger. På denna tomt fick 
även byaföreningen sätta upp en julgran 
åren 1969 till 1975. 

Fram till 1963, då familjen Måryd flyttade 
in, hörde till fastigheten tomten som nu är 
Kullagatan 157 och dessutom en äng som låg 
precis väster om Målargården. Bägge dessa 
tomter har blivit bebyggda därefter. 

Målaregården

Gullie och Arne Måryd.
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Sedan 2018 bor Karna Pommer på Målare-
gården, som hon lät totalrenovera innan 
inflyttningen. Foto: Berto Lindbom.
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Huset på Krapperuppsvägen 5 byggdes 1935 
av cykelhandlare Nils Gunnar ”Nelly” 
Andersson för att han skulle kunna utveckla 
sin cykelaffär. Gunnar hade börjat med sin 
cykelverksamhet på Dannevangsvägen 12 
där han byggt sitt första hus. På Krapperups-
vägen utvecklade han verksamheten till en 
leksaks- och sportaffär. 1945 byggde han ut 
huset på framsidan med en butiksdel för att 
få plats med sin nya verksamhet. Verkstaden 
fanns i källarplanet och på baksidan av huset. 

Han gifte sig och bildade familj. Familjen 
med fru Boel (bakom disken på bilden) och 
döttrarna Siv och Karin bodde på första 
våningen medan farmor bodde på översta 
våningen. 

Cykelrörelsen kallades Cykelaffären 
Kullen. Cyklarna reparerades 
och lackerades i källaren. Han 
byggde även cykelkärror och 
cykelställ som såldes i hela 
Sverige. Cyklarna var av märket 
King, men fick en skylt när de 
sålts i butiken; Kullens Cykel-
affär Strandbaden. 

I butiken såldes leksaker och 
bland annat modelltåg från 
Märklin. Många minns jul-
skyltningen med en jättelik 
Märklin-anläggning inne i butiken som alla 
barn (och pappor) kom för att beundra.

Nu hette rörelsen Handelsfirman Kullen, 
som står på de vykort som man nu också 
sålde i butiken.

Efter farmoderns bortgång hyrdes lägen-
heten ut till sommargäster. Det var inte ovan-
ligt i Strandbaden att man under sommar-
perioden hyrde ut delar av sitt hus till som-
margäster. 

Affären upphörde 1976. Därefter hyrdes 
lokalen ut till annan verksamhet typ kontor/
reklam, det var två olika verksamheter som 
över tid fanns i lokalerna. Lokalen användes 
bland annat av Bengt Fältskär som tillver-
kade och sålde tennföremål. 

Sommargäster framför cykelaffären före ombyggnaden 1945. De fem flickorna på cykel kallades för 
“femlingarna”. De var kontorister från Helsingborg som hyrde sommarbostad ovanpå cykelaffären. 
Mannen är okänd liksom fotografen. Bild från Carlotta, Helsingborg.

Kullens Cykelaffär

Krapperupsvägen 5 i juni 2020 ovan och 1982 till höger, med skylten Tennlaget.
 Foto, t v Berto Lindbom, t h ArkivDigital.

Till höger Boel Andersson 
bakom disken i  butiken. 
Bild från Karin Hansson.

Boel dog 1978 och Gunnar 
dog 1987, varefter huset 
såldes.
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