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DET GAMLA STRANDBADEN
Ett urval fastigheter och verksamheter i Strandbaden
April 2022

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

Denna utgåva av Det Gamla Strandbaden 
handlar framförallt om hur Dannevang 
växte fram sedan Gerda Jacoby börjat 
stycka av tomter 1910. 

Gerda Jacobys första köpare var stations-
mannen Nils Persson Engström som lät 
uppföra Villa Svea omkring 1911. Dessför-
innan hade systrarna Selma och Alma Norén 
köpt Norre hus av Gustaf Jönsson 1909.  

Det tredje huset som byggdes på det för 
övrigt obebyggda området mittemot 
Strandbadens station var bagarmästare 
Johan Hults hus i sydvästra hörnan av 
Jacobys marker. På bilden ovan – från Lars 
Ahlkvist och tagen omkring 1918 – poserar 

familjen Hult framför huset som byggdes 
1915-1916. Anna Hult med barnvagnen och 
Johan Hult tillsammans med barnen Willio (i 
vagnen), Ella och Hagvin. Fastigheten är fort-
farande i släkten Hults ägo.

I den här utgåvan finns också berättelsen 
om BP-macken och butiken Mat-Öppet som 
låg på Kullagatan 212 mellan 1957 och 1995.

Skriften är framtagen till årsmötet i Strand
badens Byaförening den 10 april 2022 av 
Ragnar Falck. Ett stort tack till alla som 
bidragit med fakta, kommentarer, bilder m m. 

Bilderna kommer från flera olika källor och 
vissa har okänt ursprung. Vi ber om ursäkt 

om vi gjort intrång i någons upphovsrätt. 
Kommentarer, rättelser och kompletteringar 
emottages tacksamt till: 
ragnar.falck@falcks.eu.

Tryckningen har kunnat ske tack vare  bidrag 
från Stiernstedt Kocken  hus Kultur
förening. 
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Strandbadens historia börjar i Tjörröd
Ett av de äldsta namngivna områdena inom 
Strandbaden är troligen Tjörröd. År 1488 
benämndes platsen som Thiørnerøth vilket 
betyder ungefär ”röjning i ett snårigt 
område”.

Tjörröd – eller Kjörröd som namnet sta-
vades i början av 1800-talet – var en av de 
större byarna i Väsby socken med nio 
gårdar: sju kronogårdar1 och två skatte-
gårdar2 numrerade Tjörröd 19. Vid ett 
omfattande enskifte3 1824-1826 blev fyra 
gårdar kvar i byn:
– Nr 2 (vid nuvarande korsningen Keramik- 
 gatan / Verkstadsgatan alt Ekhaga Gård?).
– Nr 6 (nuvarande Vita Gården).
– Nr 8 (”Skipperns” vid f d Höganäs Keramik, 
 nu riven).
– Nr 9 (vid nuvarande Hornsgatan, nu riven).

Fem av gårdarna fick flytta ut från byn: 
– Nr 1 (”Finnagården”) flyttade till nuvarande
 kvarteret Röret, nu riven.
– Nr 3 till okänd plats.
– Nr 4 till okänd plats.
– Nr 5 är nuvarande Nordhem på Väsby 
 Fäladsväg 315.
– Nr 7 är nuvarande Ellagården, på Väsby 
 Fäladsväg 350 (återuppbyggd efter 
 brand).

Tjörröd 5 Nordhem
När gårdarna i Tjörröd skiftades ägdes 

1. Kronogård var en gård som tillhörde 
staten (kronan) och som brukades av en 
bonde med åborätt (rätten att leva på och 
bruka en annans mark). Kronobönderna ar-
renderade oftast jorden under sexårsperioder, 
med en årligen återkommande betalning i 
form av avrad (avgift till jordägaren). I slutet 
av 1600-talet förändrades de flesta krono-
bönders juridiska rättighet till jorden; man 
hade nu en besittningsrätt som var ärftlig. 
År 1789 stärktes denna besittningsrätt, och 
gick numera under namnet stadgad åborätt. I 
början av 1700-talet genomfördes en rad för-
ordningar som gav kronobonden förköpsrätt 
till jorden.

2. Skattegård var en gård som brukades av 
en bonde som ägde gården och marken själv. 
Skatten betalades i form av att man höll en 
soldat eller en båtsman med ett torp för sin 
försörjning, samt vapen, uniform och häst, om 
det var en ryttare.

3. Enskiftet var en jordreform som genom-
fördes i Skåne från slutet av 1700-talet och 
under 1800-talets första decennier. Under 
skiftet slogs tegar samman så att varje bonde 
fick ett fåtal sammanhängande åkrar. Det 
följde på storskiftet och var betydligt mera 
radikalt. Det kom i sin tur att följas av laga 
skifte från 1827, då de önskade resultaten inte 
hade uppnåtts.

Nr 7
Nr 5

Tjörröds by

Nr 2

Nr 6

Nr 9

Nr 8

Nuvarande Dannevangsvägen (gränsen mellan Brunnby och Väsby socknar)

Karta över ägorna till Wäsby by m fl byar i Väsby socken efter enskiftet 1824.

Tjörröd 5 av rusthållare Jöns Hansson 
(1769-1845). Jöns kallades ”Gamle Norren” 
och hans hustru Boel Persdotter (1787-1878) 
för ”Boel Norra” efter gårdens läge längst i 
norr i Tjörröds by. I generationer efter Boel 
och Jöns fick de flesta i släkten tillnamnet 
”Norren” eller ”Norr” och ungefär där deras 
gård låg är en gata döpt till Norregatan. 
Gården flyttades vid enskiftet till dagens 
Väsby Fäladsväg och fick på 1880-talet 
namnet Nordhem.

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

Nils och Maria fick tre döttrar som alla för-
blev ogifta:
– Selma Kristina Norén, 1865-1944.
– Alma Nicolina Norén, 1868-1965.
– Ida Paulina Norén, 1871-1902.

Nils dog 1880 och Maria sålde och läm-
nade Nordhem i oktober 1907. Maria bodde 
en tid i Helsingborg med döttrarna Selma 
och Alma. Ida hade avlidit 1902.

Maria, Selma och Alma flyttade i oktober 
1908 in i det nybyggda Norrehus i kors-
ningen Kullagatan / Dannevangsvägen. 

Efter Marias död på julafton 1926 bodde 
Selma och Alma kvar i Norrehus tills de i 
november 1937 flyttade till Helsingborg.

Nordhem såldes för 24.000 kronor 1907 till 
den danske läkaren Eduard Jacoby (läs mer 
om familjen Jacoby på sid 12).

Läs mer om Nordhem och Norrehus i Det 
Gamla Strandbaden augusti 2020.

Tjörröd 7 Ellagården
Gården Tjörröd 7 låg ursprunligen i området 
omkring f d Höganäs Keramik och har anor 
från 1500-talet. Ägare 1754 var rusthållare 
Nils Nilsson som detta år lämnade över till 
Anders Gunnarsson (f 1728). Han innehade 
gården till 1800. Därefter följde:Gårdarna 1-9 i Tjörröds by 1824.

Nr 1
Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

Nr 7Nr 8

Nr 9

– 1800-1842: Anders son nämndemannen 
Nils Andersson (f 1765). Nils genomförde 
flytten från den gamla bytomten till Väsby 
Fäladsväg efter enskiftet 1824-1826. Under 
hans tid uppfördes Tjörröds kvarn (1835) 
som kallades ”nämndemansmöllan”.

– 1842-1884: Nils son Anders Nilsson (1811-
1892). Hans son Nils Andersson (f 1839) 
ägde aldrig gården. Det finns uppgifter att 
han reste till Amerika.

– 1884-1929: Anders sonson Alfred Nilsson 
(1862-1939). Gården brann ned 1900 och en 
ny uppfördes på den gamla grunden. Genom 
en hemmansklyvning 1906 fick marken med 
gården fastighetsbeteckningen Tjörröd 7:9.

Fortsättning  på nästa sida.

Akt: 12-VÄS-29

Akt: L. 237 Väsby sn H 66



3

Nuvarande Dannevangsvägen

Nuvarande  

Väsby Fäladsväg

M
ö

lleväg
en

, n
u

varan
d

e K
u

llag
atan

Kartan från 1824 visar Tjörröd 7 (7:1) och Tjörröd 5 (5:1).

Akt: 12-VÄS-29

Akt: 12-VÄS-42

Vid en lantmäteriförrättning 1844-1845 
delades ägorna och den nya ägarbilden blev:
A=7:2 Nils Jönsson (”Norra Nils”) på 
Nordhem. 7:2 blev med tiden Dannevang.
B=7:3 Anders Nilsson på Tjörröd 7 (Ella-
gården).
C=7:4 Anders Nilsson på Tjörröd 6 (Vita 
Gården).

Kartan till höger: Ägorna delades upp på nytt 
vid en ”egodelning” 1885. 7:3 delades i 7:5 
och 7:6. Akt: 12-VÄS-216

7:1

5:1

7:2

7:3

7:4 7:6

7:5

Nytorp

Tjörröd 7 (Ellagården)

7:2, blivande Dannevang

Ba=7:9

Bb=7:10

Bc=7:11

Tjörröd 7:2

Hemmansklyvning 1906, se nästa sida.

Akt: 12-VÄS-272

– 1929-1950: Alfreds son Nils Olof Nilsson 
(1899-1950).

– 1950-1961: Nils Olof Nilssons sterbhus.

–  1961-2011: Nils Olof Nilssons son Arne 
Nilsson (1932-2011). 

Karin och Kenneth Andersson tog över 
Karins föräldragård 2014 och det är först 
under deras tid som gården fått namnet 
Ellagården.

Ägodelningar och nybildade 
fastigheter
Genom åren har Tjörröd 7 delats upp åtskil-
liga gånger med nya fastighets bildningar 
som följd. 

Den här skriften om Dannevang 
behandlar de fastigheter som ligger på 
Tjörröd 7:2 (Dannevang) och på 7:11 samt 
norra delen av 7:10 enligt kartan nedan från 
1906.
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Bebyggelsen längs Möllevägen (Kullagatan)

Fastighetsaktiebolaget Stranden
Därefter har Fastighetsaktie bolaget 
Stranden tagit över områdena Bc (utom 
Norrehus) och Bb. 1915 begärde bo lagets 
styrelse (företrädda av Oscar Thures son, 
Emil Thuresson och Axel Jonasson) 
bolaget i likvidation och i maj 1916 begärde 
bolaget att lantmäteriet skulle stycka av tre 
områden. Fastig heterna Bca, Bcb och Bcc 
bildades, samtliga ägda av Fastig hets
aktiebolaget Stranden i likvidation. Bcc är 
en smal tomtremsa som numera är en del av 
f d Claes Thells trädgård. 

Herman Lindahl begärde styckning
Vid en ägostyckning 14 januari 1916 ska-
pades fastigheten II Bb. 7 december 1920 
styckades fastigheten i tre delar som alla 
skulle ägas av John Lindgren:
– II Bba (7:54, Kullagatan 220)
– II Bbb (7:55, Kullagatan 218) 
– II Bbc (7:56, Kullagatan 216).

Ska man vara helt korrekt så hör inte fastig-
heterna utmed Möllevägen (nuvarande 
Kulla gatan) till Dannevang, dvs det område 
som ägdes av familjen Jacoby och som 
Gerda och Viola Jacoby döpte till Danne-
vang när de flyttade till Villa in Mente 
omkring 1914. Markremsan längs Mölle-
vägen ägdes av lantbrukaren Alfred Nilsson 
på Tjörröd 7 (Ellagården). 

Gustaf Jönsson köper mark
Enligt ett köpekontrakt 21 augusti 1906 sålde 
Alfred Nilsson till lantbrukaren och lands-
tingsmannen Gustaf Jönsson i Danhult två 
markområden (ett väster och ett öster om 
Möllevägen). Följande fastställdes vid för-
rättningen (se karta på före gående sida):
– En 3,6 m bred väg undantogs för ägo-
 lotternas gemensamma behov, c (mellan 
 Kullagatan 198 och 200).
– Ba (Tjörröd 7:9) skulle ägas av Alfred 
 Nilsson.
– Bb (Tjörröd 7:10) skulle ägas av Gustaf 
 Jönsson.
– Bc (Tjörröd 7:11) skulle ägas av Gustaf 
 Jönsson.

1908 lät Gustaf Jönsson uppföra Norrehus 
som han avyttrade till systrarna Selma och 
Alma Norén. Den 27 juli 1909 anhöll syst-
rarna om att deras köp av ”19 ar 80 kvadrat-
meter [1.980 kvm] ... avsöndrad jord, med därå 
uppförda byggnader, föreslaget att betecknas 
”Norrehus No.1” skulle fastställas av lantmäte-
riet. De hade undertecknat köpeavtalet med 
Gustaf Jönsson samma dag och köpeskil-
lingen var 1.200 kr.

Tjörröd 7:14 blev därmed den första 
byggnadstomten som styckades av på den 
östra sidan av landsvägen.

Gustaf Jönsson

Landstingsman Gustaf Jönsson (född 
1862-02-25, död 1918-09-26), Södra Dan-
hult No 3, var involverad i flera affärspro-
jekt. Han var med och grundade Danhults 
Tegelbruk 1890 och var en av dem som 
var drivande bakom järnvägen till Mölle. 
1908 ingick han i ett konsortium som 
köpte strandmarken i Viken av Svane-
bäcks gård. Här skulle man ”uppföra ett 
modernt badetablissiment” och styckade 
av ”synnerligen vackra villa platser”.

Norrehus var det första huset på östra sidan av 
Möllevägen. Bild: ArkivDigital 1982.

Bca=7:44

Bcb=7:45

Bcc=7:46

Akt: 12-VÄS-359

1919 köpte Thilda Roslund IV Bba 7:52 som är 
en del av den blivande BP-mackens tomt.

Akt: 12-VÄS-AVS226

Akt: 12-VÄS-342

Akt: 12-VÄS-363

Akt: 12-VÄS-364

7:14 Norrehus

Thilda Roslund köpte mark
1919 köpte fröken Thilda Roslund, Höganäs, 
en del av fastigheten Bb (IV Bba 7:52) för 
2.067,20 kronor med rätt att använda vägen 
IV Bbb 7:53, nuvarande Bergdahls väg.

Ny fastighetsbildning 1916.

Bb

IV Bbb 7:53
IV Bba 7:52

John Lindgrens ägostyckning 1920.

Stranden styckar av
Den 20 april 1917 hade Fastighetsaktie
bolaget Stranden i likvidation begärt ägo-
styckning varvid fastigheten Bca skapades. 
Den 8 december 1920 begärde bolaget 
styckning av Bca till:
– Bcaa = Tjörröd 7:57 (Kullagatan 228)
– Bcab = Tjörröd 7:58 (Hemgården).

Lantmäteriets historiska kartor
Kartorna är hämtade från Lantmäteriets histo-
riska kartarkiv (www.lm.se). Aktnummer står 
angivet på respektive karta.

Sökning kan ske med t ex följande inställningar 
(”avancerad sökning”):
• Arkiv: Lantmäterimyndighetens arkiv
• Län: Malmöhus län
• Socken: Väsby
• Traktnamn: Tjörröd
• Årtal från: 1850
• Årtal till: 1928
• Åtgärd: Välj Åtgärd (låt stå!)

Fastigheternas fortsatta öde framgår av 
redovisningen som börjar på sidan 18.
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7:14 Kullagatan 230 Norrehus

7:57 Kullagatan 228 Thilda Roslund 

7:58 Kullagatan 226 Hemgården

7:124 Kullagatan 224 Pensionat Solhaga

7:99 Kullagatan 222 Bergdahls lanthandel

7:54 Kullagatan 220 
7:55 Kullagatan 218 

7:56 Kullagatan 216 John Andersson

7:24 Kullagatan 214 Villa Åkesta

7:53 Bergdahls väg

7:52 Del av Kullagatan 212 BPmacken

Fastigheterna markerade på ett vykort från 1951. Kontoristen Thilda Roslund köpte för-
utom 7:52 även 7:57 och bosatte sig där tilsammans med sin far bokhållaren August 
 Roslund 1926.

Del 1, april 2018, utkom till årsmötet i 
Strandbadens Byaförening den 4 april 
2018. 

Del 2, augusti 2020, gavs ut i samband 
med att Strandbaden firade 110 år. 
Skriften delades ut vid årsmötet och 
födelse dagsfesten den 2 augusti 2020.

Del 3, augusti 2021, delades ut i sam-
band med årsmötet och sommarträffen 
den 1 augusti 2021.

Del 4, april 2022, delades ut vid årsmötet 
10 april 2022.

Del 5, augusti 2022, planeras till sommar-
träffen, som arrangeras av Strand badens 

Byaförening den 7 augusti 2022. Denna del 
handlar om hur Smergelområdet växte fram. 
Redaktionen efterlyser tips, berättelser och 
bilder.

Strandbaden-Arkivet
Strandbaden-Arkivet är ett digitalt arkiv med 
fakta, bilder, ritningar m m som rör fastig-
heterna i Strandbaden. Har du frågor om en 
viss fastighet eller har du material som du vill 
ska ingå i arkivet är du välkommen att höra 
av dig.

Stiernstedt Kocken  hus Kulturförening
Tryckningen av skrifterna har kunnat ske 
tack vare bidrag från Stiernstedt Kocken  hus 
Kulturförening.

Det Gamla Strandbaden

Skrifterna kan läsas på föreningens hem-
sida www.strandbaden.info under rubriken 
Det Gamla Strandbaden. Här finns också en 
utställning samt fler historiska bilder som 
visades 2020.

Nu behöver vi din hjälp!
Ragnar Falck och Berto Lindbom står bakom 
skrifterna. Vi har fått hjälp från många håll 
och vill tacka alla som bidragit med berättel-
ser, fakta och bilder.

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 skrifterna.

Johan Hellstrand berättar:
”Min morfar Carl Johan Bergdahl var en mångsidig affärs-
man. Utöver lanthandeln sysslade han bl a med försäljning 
av nypotatis, smågrisaffärer och fastighetsförmedling. Enligt 
min Mamma Daisy hände det att han kände sig nödsakad 
att skriva på borgensförbindelser för kunder/affärsbekanta 
och att han på det sättet ibland förlorade pengar. Vis av 
er farenheten krävde han enligt mor Daisy vid ett tillfälle 
att den person han skulle borga för lämnade en pant i form 
av jordbruksmark som skulle tillfalla morfar Carl Johan om 
han tvingades lösa in sin borgensförbindelse. Och detta var 
precis vad som hände. På det viset kom Carl Johan Bergdahl 
i besittning av de båda obebyggda fastigheter (Tjörröd 7:54 
och 7:55) som låg mellan hans lanthandels fastighet och 
keramiker John Anderssons hus. 

Helt obebyggda var dock inte dessa fastigheter, det fanns en-
ligt Mamma en kolonistuga på en av dem. Morfar bestämde 
sig för att behålla tomterna och att utöver sin köpmanna-
gärning bli potatisodlare och därmed en av de många ”ny-
potatisexportörerna” till Stockholm. Därför måste stugan flyt-
tas. Enligt min morbror Sven-Åke Bergdahl lyckades man på 
något sätt få upp stugan på ett antal sammanbundna stockar 
och satte sedan några kraftiga ardennerhästar framför detta 
ekipage. Man körde upp med den rullande stugan till stora 
vägen, rundade lanthandelsfastigheten och körde sedan ned 
till nedre delen av familjen Bergdahls trädgård där stugan på 
något sätt lastades av. Och där blev den kvar i många år, fram 
till någon gång på 1980-talet. 

Det var i denna stuga som vi fyra Hellstrandabarn till-
bringade alla somrar på 1940- och 1950-talet. Vad vi älskade 
vår tillvaro i denna lilla stuga! Och detta trots den utom-
ordentligt låga standarden: den enda bekvämligheten var 
att det fanns avlopp. Vatten fick hämtas 50 meter bort, det 
fanns ingen riktig spis utan all mat fick lagas på spritkök, det 
fanns inget kylskåp men däremot ett isskåp. Torrdass i ett 
litet krypin intill huset. Självklart var ingen värme indragen. 
År 1977 hyrde jag och min lilla familj stugan en underbar 
sommarvecka, den ägdes då av en bankdirektör. Stugan var 
då i gott skick, hade välutrustat kök och elradiatorer. Men 
torrdasset var kvar!
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1946

Dannevang från luften

Överst: Vykort med foto från Svensk Flygtrafik omkring 1946.
Underst: Vykort med foto från AB Flygtrafik 1950.

1950

Omkring

6
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1955

1952

Överst: Vykort med foto från AB Flygtrafik, Dals Långed 1952. Förlag: Handelsfirman Kullen AB.
Underst: Vykort med foto från Aerofoto, Vetlanda omkring 1955.

Omkring

7
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Dannevang från luften i november 2021. Jämför med 1946 års vykort 
på sidan 6 och samma bild i mindre format till höger. 
Foto: Fredrik Lindbom.
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Dannevang från luften i 
november 2021. Jämför 
med 1955 års vykort på 
sidan 7 och samma bild 
i mindre format ovan. 
Foto: Fredrik Lindbom.
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Dessa anteckningar var aldrig 
ämnade som en artikel utan skrevs i 
samband med att områdets historia 
skulle få sätta sin prägel på kom
mande vägnamn. Texten är aldrig 
tidigare publicerad och tillför mycket 
detaljer om Dannevangens historia 
som tidigare varit okända. 
Vi vill därför sända ett stort tack till 
Bertil, Mats och Hans Norin för att vi 
fick publicera texten här i tidningen.
[ur Strandbladet 1/2010]

Dannevangen 
Ägovidden utgör ca 20 tunnland och har 
hört till lantgården Nordhem [Väsby 
Fäladsväg 315] samt sträcker sig från 
Brunnby sockengräns [längs Dannevangs-
vägen] och söderut till allmänna vägen, som 
leder mot Väsby kyrka [Väsby Fäladsväg]. 
Inom området finns 1960 omkring 35 
be byggda tomter. Omkring nr 7:2 finns sten-
gärdesgårdar som är över 100 år gamla. Där 
finns också 3 stycken nästan lika gamla mär-
gelgravar. Jordmånen är god och består 
omväxlande av svartmylla på lerbotten och 
röd keuperlera. På ett bälte utmed Brunnby 
sockengräns har leran överlagrats av flyg-
sand. Ännu år 1920 var marken dränerad av 
öppna diken. Sedan några år tillbaka återstår 
därav endast en obetydlig rest (på Farmen 
[Farmvägen 10]). Det första huset inom 
området uppfördes i samband med Mölle-
banans tillkomst år 1910. Det var Villa Svea, 
som senare ändrats till Villa in Mente 
[Dannevangsvägen 10].

Nordhem 
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 [vid nuvarande 
”outletområdet”]. Det var Höganäs Sten
kolsverk, som köpte en gård i Tjörröd och 

Historien om Dannevang
Adrian Wallenholm var redaktör för 
då varande Strandbladet, som gavs ut av 
Strandbadens Byaförening 2010-2012 
(se www.strandbaden.info). Adrian ville 
skriva något om Dannevangs historia i 
första numret av tidningen och frågade 
sin då 88-årige granne Bertil Norin 
(Magisterallén 3) om han hade någon 
information. 

Bertil hade mängder med material samt 
en opublicerad text om Dannevangs his-
toria skriven av hans svärfar, bygdehistori-
kern Olof S Eriksson, som Adrian fick lov 
att använda. Vad passar bättre att inleda 
berättelsen om Dannevang med än Olof S 
 Erikssons artikel!

Olof S Eriksson, 
1883-1963.

    

Rektor i Höganäs
Olof S Eriksson föddes 1883 i Sankt Olof 
som nummer sju i en skara av elva syskon. 
Han utbildade sig vid seminariet i Lund 
och tog folkskollärareexamen där 1904. År 
1907 fick han tjänst i Höganäs och började 
vid gamla skolan på Hamngatan 11, där 
han också hade tjänstebostad. Han gifte 
sig 1908 med prästdottern Blenda 
 Thuvesen från Skåne Tranås.

Olof S Eriksson arbetade som lärare och 
blev senare rektor vid yrkesskolan i 
Höganäs. Han var under många år sekre-
terare i Kullens Hembygdsförening och 
var en mycket flitig skribent och författare 
av artiklar och böcker om Kullabygdens 
hembygdshistoria. 

Förutom ägare till huset på Färjemans-
gatan 7 i Höganäs, var han även en av de 
tidigaste bosättarna på Dannevangs-
området (Magisterallén 3 och Farmvägen 
10). 

Olof S Eriksson var även aktiv i Strand
badens Byalag som var by förening på 
Dannevang innan sammanslagningen 
med Strand badens Intresseförening till 
Strandbadens Byaförening 2005.

Olof S Eriksson avled den 13 april 1963.

Artikeln, som är daterad 1960, är kopierad 
från Strandbladet 1/2010 med oför-
ändrat innehåll. Endast smärre redaktio-
nella ändringar har gjorts och nya bilder 
har tillkommit. Redaktionens kommen-
tarer står inom [hakparenteser med kusiv 
stil].

Läs mer om Nordhem, Villa Svea/Villa in 
Mente och fröknarna Norén i Det 
Gamla Strandbaden, augusti 2020.

1823 begärde enskifte på denna gård. Föl-
jande år enskiftades byns övriga gårdar, som 
var ett tiotal. Bl a fick gårdarna nr 5 och 7 
ägovidder på Norre fälad, där nu Danne
vang 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 intilliggande jord, tillhörig 
Jonstorps kyrka. Genom arv kom ytterli-
gare 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, ”kring-
byggd”. 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 
gårdens ursprungliga boningshus. Under 
andra hälften av 1800-talet byggdes ny 
boningslänga, helt av sten. 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 sekel-
skiftet var taket täckt med tjärpapp.

Släkten Jacoby 
Omkring år 1906 förvärvades gården av den 
danske läkaren Eduard Jacoby och hans 
skånskfödda hustru Gerda Jacoby, född 
Persson. I familjen fanns också fosterdottern 
Viola, en brorsdotter till doktorinnan Jacoby. 
Gården betalades med 24.000 kr och blev då 
kallad Nordhem. Läkarefamiljen ägde en 
dyrbar villa i Köpenhamn och uppehöll sig 
på Nordhem att börja med endast under 
sommaren. Det var Gerda Jacoby, född av 
bondesläkt, som ivrade för jordbruk. Detta 
blev för henne omsider till ekonomisk olycka. 
Hon ägde och tidtals brukade flera gårdar, 
såsom ”Kvarnarna” i Ljungby, Småland, och 
Eget i Fjälastorp, Brunnby socken. Den sist-
nämnda gården såldes exekutivt 1927. 

”Villasamhället på Tjörröd 7:2 i Väsby socken 
och vid Strandbadens järnvägsstation”

Nordhem i mitten av 1900-talet. Bild från Ann-Marie Nelson.
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Nordhem förklarades 1919 vara i vanhävd, 
och myndigheterna tvångsbortarrenderade 
gården på 4 år. D:r Jacoby dog redan år 
1909. Han efterlämnade då stor förmögen-
het. Genom änkans egensinniga och ekono-
miskt oförnuftiga handlingar spolierades 
denna förmögenhet till största delen. Gerda 
Jacoby saknade ofta pengar för de dagliga 
utgifterna och var ständigt i stort trångmål. 
Hon hade reala tillgångar, bl a den inte över-
intecknade gården Nordhem, men saknade 
kontanta medel, utom då och då, när en 
tomt i Dannevang såldes, och som vanligen 
kostade ett par tre tusen kronor. 

Gerda Jacoby, liksom också Viola Jacoby, 
älskade sång och musik och annan skön 
konst – i deras hem fanns många konstsaker 
– men de älskade framför allt vacker natur. 
När lärkan under våren sjöng i höjden över 
Dannevangs marker, drömde Gerda Jacoby 
om att där skulle lyckliga människor bygga 
och bo. Detta blev uppslaget till hennes 
tomtförsäljningar. I dessa hennes spekula-
tioner röjdes också en viss affärsbegåvning. 
Ty faktiskt är, att tomtförsäljningarna inom 
en jämförelsevis ringa del av arealen till 
Nordhem inbragte mycket mera pengar än 
vad hela gården kostat.

Gerda Jacoby dog 1945 och var då 
omkring 90 år gammal. Hon ärvdes av Viola 
enligt testamente. Tomtförsäljningarna, som 
Gerda börjat med, fortsattes av Viola och 
efter hennes bortgång 1947 av hennes uni-
versalarvinge, dansken Finn Paulsen, son till 
en 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, 
där han flyttade in då Viola dött. 

I av länsstyrelsen fastställd styckningsplan 
av den 23/6 1934 har vid de i norr belägna 
två märgelgravarna undantagits från bebyg-
gelse markområden, avsedda för ”allmän 
plats” [Gerdaplatsen och Lärkängen]. Denna 
mark samt vägarna inom Dannevang tillhör 
fortfarande Finn Paulsen [1960, när detta 
skrevs]. 

Dannevang 
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 stationskarl [Nils Persson Engström]. 
Denne köpte av Gerda Jacoby ca 1½ tunn-
land mark invid Brunnby gräns och byggde 
där Villa Svea [1910-1911]. Efter något år var 
mannen färdig att flytta bort från Strand-
baden. Villa Svea blev till salu. Doktorinnan 
Jacoby fick höra ett rykte, att en hästslaktare 
anmält sig som köpare. Här öppnade sig 
perspektiv, som Gerda Jacoby inte alls 
kunde tolerera. Hon köpte tillbaka den för-
sålda jorden med villan. Men Viola insattes 
som ägare: hon hade vid den tiden erhållit 
ett mindre arv, som på detta sätt kom till 
användning. Sedan Nordhem på olika sätt 
fallit i spillror, och villan i Köpenhamn blivit 
såld – den hade då under kanske fem år stått 
tillbommad – flyttade 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 gränsgärdesgården i norr). 
Åkerjorden till nr 5 samt en del av nr 7 
ut arrenderades till Sture Möller på Backa
gården [mellan Strandbaden och Väsby]. 
Långt senare köpte han dessa marker av 
Finn Paulsen. År 1946 sålde Viola Jacoby till 
verktygskonstruktören Carl G. Svensson 
och hans hustru Soli gårdsbyggnaderna till 
Nordhem jämte tomtområde på ca 3 tunn-
land. Av byggnaderna kvarstod vid den 
tiden inte mycket mera än boningshuset. 
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 en karl riva ner en del av uthuslängan, 
som stod i vägen för den sköna utsikten.

Lyckorna och Solliden 
Byggnaderna till Nordhem var sedan 
damerna Noréns tid försäkrade i Härads
bolaget. Men år 1918 uppsade bolaget för-
säkringen. Denna överflyttades då till 
Brandförsäkringsaktiebolaget Victoria, 
och jag ombestyrde detta, då jag hade 
agentur för Victoria. På så vis kom jag att få 
kontakt med damerna Jacoby. En dag på 
senhösten blev jag genom telefon till min 
granne och handlande i Hamngatan, 
Höganäs, kallad till Nordhem i försäkrings-
ärende och kom dit på kvällen efter skolans 
slut för dagen. Min då 5 till 6 år gamla dotter 
Ingegerd hade jag med dit på cykeln. Där 
serverades kaffe, och det blev tal om vad 
flickan hade för håg och fallenhet. Jag 
nämnde trädgård och blommor. Ögonblick-
ligen fastslog doktorinnan Jacoby, att jag 
naturligtvis skulle förvärva jord för träd-
gården på hennes marker vid Strandbaden. 
Detta blev också fallet och utan långt 
dröjsmål. Jag köpte att börja med 2000 kvm 
och till pris av kr 1:10 pr kvm [Tjörröd 7:49]. 
Min kollega och vän folkskolläraren Josef 
Linder köpte samtidigt ett lika stort jord-
stycke [Tjörröd 7:48]; vi blev odlingsgrannar, 
rådgjorde med varandra och jämförde resul-
taten. Vi hade det slitsamt men upplevde 
under många år nybyggarlivets stora glädje 
på ”Lyckorna” och ”Solliden”. Under det 

Eduard Moritz Jacoby, född 1845-09-17, 
död 1909-07-01.

Svenska Dagbladet 7 mars 1945.

Eduard Mauritz Jacoby var en dansk 
läkare och politiker. Han kom från ett 
judiskt hem i Randers och föräldrarna var 
köpman Jacob Jacoby och hans hustru 
Pauline.

Jacoby var läkare på Frederiksberg Hos-
pital 1871-1882 och var ordförande i Fre-
deriksberg Kommunalbestyrelse 1896-
1908.

Den 6 november 1901 blev han Ridder af 
Dannebrog.

Han gifte sig på Askeröd Gård (Hörby?)
med Gerda Elisabeth Pehrsson den 28 
juli 1873. Gerda föddes den 3 augusti 
1854 på Herrestads Gård (Simrishamn?).

Familjen bodde på Gammel Kongevej 149 
i Köpenhamn. Jacobys Allé blev redan 
1906 uppkallad efter honom.

första året sökte vi ibland skydd för regn-
skurar – Josef i en till hans tomt flyttad 
grisbod och jag under en videbuske.

Styckning 
Den 3 januari 1919 reste vi båda till Köpen-
hamn och fick Gerda Jacobys namn på 
köpekontrakten, som jag skrivit, samt likvi-
derade jordförvärven. Efter den dagen kom 
jag att under 30 år nästan ständigt tvingas 
ta del i damerna Jacobys bekymmer och i 
deras allt mera invecklade och tidtals 
mycket trassliga affärer; det gällde tomtför-
säljningar, lant mäteri förrättningar, skrivelser 
till olika myndigheter, otåliga banker skulle 

Nordhem 1947. Eva-Louise Svensson, dotter till 
Carl och Soli Svensson, framför resterna av 
uthuslängan som skymde sikten mot Kulla-
berg. Bild från Eva-Louise genom Ann-Marie 
Nelson.
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Olof S Erikssons karta från 1960 med förslag på 
namn på vägar och platser på Dannevang.
Bild från Katarina Farmstedt.

stillas, processer föras, utvägar i än ett, än ett 
annat trångmål sökas. Gerda Jacoby var 
osedvanligt viljestark och mycket tempera-
mentsfull, och under hennes herravälde och 
nycker, var den begåvade men i mycket bort-
komna Viola som vax. Jag fick skriva deras 
testamente, om bestyra deras begravning 
och skifta arvet. 

Det samhälle, som Gerda Jacoby en gång 
drömde om och planlade, har i viss mån för-
verkligats. Där finns sommarhus och vinter-
 hus, fruktträdgårdsplanteringar, blommor 
och odlingar av olika slag. Man får också 
antaga, att människorna där är lyckliga med 
tillvaron. 

När några tomter blivit sålda och i viss 
utsträckning bebyggda, kom myndig heterna 
med erinringar: eftersom platsen tenderade 
till att bli en tätbebyggelse, så måste en 
styckningsplan utarbetas. Läns styrelsen ville 
inte längre som tidigare fastställa lantmäta-
rens tomtkartor. Det var här, som Gerda 
Jacoby kastade sig in i en strid. Var det inte 
hennes jord, som hon ägde att förfoga över 
efter eget sinne. Skulle en styckningsplan 
utarbetas, så gärna det men hon ville 
utforma densamma. Och hon hade idéer. 
Omkring den stora märgelgraven lade hon 
en parkanläggning, som skulle vara allmän 
plats [Gerdaplatsen]. Gränserna för denna 
utformade hon med ”hakker”, som hon sade 
på sin dansk-svensk-skånska. Genom hak-
kerna skulle möjliggöras, att inte någon 
byggnad skulle komma att skymma utsikten 
till Kullaberg. Det var hennes natursinne, 
som tog sig uttryck på detta sätt. Hon hade 
också sina egna funderingar om vägar och 
återvändsgränder; korteligen – länsarkitek-
ten ville ha andra konstruktioner. Men allt 
sådant ”blåste” hon på. Som hon utlät sig. 
Ingenting blev gjort. Distriktslantmätaren, 
som var Ludvig Engzell, kallade till förrätt-
ning men infann sig inte. Avstyckningar verk-
ställdes inte längre. Tomtförsäljningen 
avstannade, pengarna tröt. 

Björnarna var närgångna. Dottern Viola 
hade verklighetssinne för pengar och lik-
vidationer. Men Mamma blåste också på 
sådant. Det blev mycket tilltrasslat. 

Viola grät och tiggde. Åren gick. Mamma 
måste för sin egen välfärds skull överlistas, 
men Mamma fick för Guds skull ingenting 
märka, ty hon var härsklysten, och när hon 
var desperat var hon oberäknelig. Åtmins-
tone i ett fall måste ett tomtköp gå tillbaka, 
då avstyckning vägrades. Doktorinnan stod i 
vägen för det nödvändiga – tillkomsten av 
en styckningsplan, som länsstyrelsen ville 
godkänna. Under allt detta framstod jag som 
medlare och sammanjämkare, men min upp-
gift var mycket olustig. 

Som sagt: en styckningsplan fastställdes 
1934, och några år senare eller 1940 förord-
nade länsstyrelsen om byggnadsplan för  
bl a Dannevang. Vid jordförsäljningar inom 
Nordhems gård har jag under de 30 åren och 
fram till omkring 1950 haft möda och besvär 
för minst 26 köpare. Flera av dessa har köpt 
jord där mera än en gång. 

Inom Dannevang var köparen nr 2 bagar-

mästaren Johan Hult [Hults väg 7 och 9]. Han 
köpte jord där 3 eller 4 gånger och började 
ett par år före ”min tid”. 

Köparen nr 3 var jag själv; jag köpte tre 
gånger, senast Farmen år 1933 [Farmvägen 
10]. Josef Linder var köparen nr 4 (1919) 
[Magisterallén 6]. Priset pr m2 var från början 
mindre än 1:- kr och stegrades under ”min 
tid” till kr 2:50. 

År 1922 skänkte Gerda Jacoby en bygg-
nadstomt [Magisterallén 5] till fru Ada 
Knutsson, som ett par år tidigare blivit änka 
efter föreståndaren för Strandbadens Järn
vägsstation. 

Förstagångsköpare inom Dannevang har i 
övrigt varit följande: (Här räknas då inte den 
absolut första köparen, stationskarlen, som 
förvärvade 1½ tunnland, som sedan kom att 
ägas av Viola Jacoby och blev kallat 
Nordhem nr 3). 

De första tomtägarna 
1. Förstagångsköpare inom Nordhem nr 
3, eller på Viola Jacoby mark: 

– Wilhelm Karlsson 1921 [Hults väg 3] 
– Jöns Larsson 1924? [Dannevangsv 4] 
– Gustav Svensson 1925 [Dannevangsv 6] 
– Martin Hedelin 1925? [Dannevangsv 8] 
– Bröderna Persson (senste ägaren 
 Edlund) 1925 [Tärnv 4; Edlunds bodde på
 fastigheten 1950] 
– Ruth Nilsson (Lärkeboet) 1928 [Lärkv 6] 
– Albert Johnsson 1928 [Tjörröd 7:93] 
– Nelly Andersson 1929 (senaste ägaren 
 Arthur Persson) 1929 [Dannevangsv 12] 
– Olga Böös 1931 [Lärkv 5] 
– C. Lilienberg 1933 [Dannevangsv 14].

2. Förstagångsköpare av Gerda Jacoby:
 

– Johan Hult 1918 [Hults v 9 och 7] 
– Olof S. Eriksson (första gång) 1919 
 [Magisterallén 3] (senaste gång 1933) 
 [Farmv 10] 
– Josef Linder 1919 [Magisterallén 4, 6] 
– Gottfrid Bengtsson, första gång 1923 
 [Trastv 4] 
– Otto Fahlström [smergelfabriksarbetare] 
 o Petronella Larsson 1929 [okänd fastig het]
– Johan Klintberg [mjölnare] (Längst i 
 söder) 1935 [Tjörröd 7:95]
– Erik Bengtsson 1942? [Trastv 3]  
– Pontus Svensson 1943 [okänd fastighet]
– August Eneroth [folkskollärare] 1943 
 [okänd fastighet]
– Karl Jönsson [ungssättare] (första gång) 
 1945 [Tjörröd 7:101 Nordhemsv 10 m fl] 
– Allan Hansson [trädgårdsmästare] 1946 
 [Nordhemsv 1, Tjörröd 7:111 av Viola Jacoby] 
– Ivar Lundgren 1948 [Jacoby väg 12?]
– Kjell Eriksson 1948 [okänd fastighet]
– Nils Gerward 1948 [okänd fastighet]. 

Följande tomtförsäljningar, tillkomna efter 
början av 1940-talet, har jag haft litet eller 
inte alls något att göra med: 

– För Georg Dahlin [direktör, författare] 
 (senare Oskar Gunnarsson) 
– Wilhelm Svensson (senare Blomberg) 
– Evert Nilsson [Magisterallén 12, ordförande 
 i Strandbadens Byalag 1970] 
– Bokelund 

– Ivan Persson [Jacoby väg 9]
– Elsa Möllerborg [Mellerborg, Farmv 3?]
– Åke Knutsson [Dannevangsv 24] 
– Klang och 5-6 andra. 

Vägnamn i Dannevang 
Namnen på vägar och öppna platser bör för 
samtid och eftervärld berätta något om 
platsen ”från början”. Följande namn inom 
Dannevang kan då komma i fråga: 

– Dannevang, området Tjörröd nr 7:2 och 
 Nordhem nr 3
– Gerdaplatsen, kring översta dammen 
– Violaplatsen, kring nedersta dammen  
 [Lärkängen]
– Dannevangsvej, utefter Brunnby socken-
 gräns 
– Hults väg, utfartsvägen* 
– Magisterallén, där flera lärare bor och har
 bott 
– Bengtssons väg, utfartsvägen* [Trastvägen]
– Violas väg, återvändsväg vid Villa In Mente 
 [Tärnvägen]
– Lärkvägen, förbi Lärkebo
– Jacoby väg, från Dannevangsvej åt söder 
 mellan ”platserna”
– Farmvägen, leder västerifrån förbi Farmen 
– Nordhemsvägen, leder mot Nordhem o 
 går mellan Farmen o drivhusen
– Drivhusvägen, utfarten från drivhusen 
 norrut efter gärdesgården.

Fastighetsägarna inom Dannevang bör sam-
manträda för att besluta om:
– namnen på området, allmänna platser och
 vägarna
– vägunderhållet
– vägskyltar
– organisation för verkställighet. 

Höganäs och Dannevang i oktober 1960. 
Olof S. Eriksson

*Gatorna leder fram till en planerad utfart, se sid 17.
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Köpekontraktet till höger mellan Gerda Jacoby 
och Nils Engström är undertecknat den 22 
november 1910 och lyder:

Köpekontrakt
Till herr Nils Engström från Kågeröd försäljer jag 
härmed från mitt ägande hemman Nordhem 1/16 
mantal nr 7 Tjörröd i Wäsby församling, Luggude hä-
rad och Malmöhus län en tomt om ett och ett halft 
tunnland eller Tjugoentusen (21,000) qvadratmeter 
för en oss emellan öfverenskommen köpeskil-
ling stor Tvåtusen (2,000) kronor och för öfrigt på 
följande villkor:
1: Af köpeskillingen har köparen idag erlagt Ettusen 
(1,000) kronor och lämnat en revers å ettusen (1,000) 
kronor och varder härmed köpeskillingen qvitterad.
2: Den af Herr Engström köpta tomten är å den s. k. 
Norrevång och sträcker sig från norra gränsen söder-
ut cirka 43 famnar och vesterut så långt att det blir 
ett och ett halft tunnland, allt i enlighet med hvad 
en af inspektören E. Zetterström å Höganäs den 3 
november 1910 upprättad karta närmare  visar.
Från norra gränsen räknas icke tre famnar från grän-
sen, som undantages från tomten och afses som 
väg, och utmed östra gränsen två famnar som afven 
afses till väg.
3: Köparen förbinder sig att icke uppföra fabriks-
byggnader eller arbetarebostäder, utan skall de 
byggnader, som uppföras vara i prydlig villastil.
4: Säljaren skall ombestyra och bekosta tomtens 
afskiljande från det öfriga hemmandet och skall 
köparen själf beskosta lagfart.
Af detta kontrakt är två exemplar af hvilka köparen 
erhållit ett och säljaren ett exemplar.
Sålunda afhandladt i
Nordhem den 22 november 1910
N. Engström Gerda E. Jacoby
köpare  säljare

Den första försäljningen
Den 22 november 1910 sålde Gerda Jacoby den första 
tomten på Dannevang, Tjörröd 7:15 på Dannevangsvägen 
10. Köpare var Nils Engström som arbetade vid Strand-
badens station.

Ytterligare ett trettiotal tomter såldes därefter av Gerda och 
Viola  Jacoby. Efter Violas död 1947 fortsatte försäljningen i 
Finn Paulsens regi.

På kartan till vänster är även Selma och Alma Noréns tomt 
utsatt i korsningen Kullagatan-Dannevangsvägen 
(Norre hus) dit de flyttat sedan de sålt Nordhem till Jacobys.

Akt: 12-VÄS-AVS227
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Köpehandling
Till herr folkskolläraren Mart. Hedelin, Farhult, försäljer 
jag härmed från min ograverade fastighet, hemmanet 
Dannevang 1/16 mtl. under litt A. nr 7 Tjörröd i Wäsby 
socken av Malmöhus län, en byggnadstomt om 1122 
kvadratmeter, betecknad ”lägenhet litt. a” å av distikts 
lantmätare Ludwig Engzell den 7 september 1925 
upprättad karta.
Köpesumman utgör två tusen två hundra fyrtiofyra 
(2,244) kronor, vilket belopp denna dag till fullo blivit 
erlagt, varför köparen äger att omedelbart tillträda det 
av honom förvärvade jordområdet.
Köparen har rätt att liksom öfriga tomtägare inom 
1/16 mantal nr 7 Tjörröd fritt begagna de vägar, som 
av distriktslantmätaren utsatts å kartan, berörande 
nämnda område. Tomten är avsedd för villabyggnad, 
och får å tomten icke bedrivas någon stadig varande 
verksamhet, som generar grannskapet genom rök, lukt 
eller larm.

Nordhem pr Strandbaden den 19 oktober 1925.
Gerda Jacoby

Med förestående köpevillkor förklarar jag mig nöjd.
Martin Hedelin

Fru Doktorinnan Gerda Jacobys och folkskollärare 
 Martin Hedelins egenhändiga namnteckningar bevitt-
nas av av oss på en gång närvarande:
Olof S. Eriksson Carl V. Larsson
Höganäs  Strandbaden

Fortsatt försäljning
1925 hade Gerda Jacoby sålt åtskilliga tomter sedan 
hon började sälja av från Tjörröd 7:2 år 1910.

Kartan till höger över Tjörröd 7:74 (Dannevangs-
vägen 8) upprättades 7 september 1925 av distikts-
lantmätare Ludvig Engzell. 

Köpare var folkskolläraren Martin Hedelin som lät 
uppföra ett pampigt tegelhus 1929.

Akt: 12-VÄS-AVS246
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Förslag till byggnadsplan  
inom Brunnby och Väsby socknar
i Malmöhus län
Enligt kartan är den upprättad 1943 med 
senaste ändringen 16 april 1946. Dock är 
det tveksamt om byggnader uppförda 
1943 eller senare är medtagna.

Magisterallén 12 (7:106) är t ex uppförd 
1943 men byggnaden saknas på kartan 
och är därför inte redovisad. I den här 
skriften redovisas enbart fastig heter 
som är bebyggda enligt denna karta. 

Siffrorna hänvisar till respektive fastig-
het i den följande redovisningen.

17

38
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 1    7:14 Kullagatan 230 (Dannevangs-
vägen 2 
Norrehus No.1
Markköp: Gustaf Jönsson köpte mark av Alfred 
Nilsson 1906.
Byggår: 1908. 
Byggherre: Gustaf Jönsson, Danhult.
Arkitekt: ?
Byggmästare: Knut Wihlborg.
Mantalslängd 1941: Sjökapt. David Harald Julin, 
h. Edit Andrea Nilsson.
Ägare 1946: Fru Edith Julin. Hon flyttade in 1937 
tillsammans med sjökapten David Harald Julin.
Den 27 juli 1909 anhöll systrarna Selma och Alma 
Norén om att deras köp av ”19 ar 80 kvadratmeter 
[1.980 kvm] ... avsöndrad jord, med därå uppförda 
byggnader, föreslaget att betecknas ”Norrehus No.1” 
skulle fastställas av lantmäteriet. De hade under-
tecknat köpeavtalet med Gustaf Jönsson samma 
dag och köpeskillingen var 1.200 kr.
Tjörröd 7:14 var den första fastigheten som 
styckades av från Gustaf Jönssons mark öster om 
landsvägen och Norrehus det första huset på det 
område som senare kom att kallas Dannevang.
Läs mer om Norrehus i Det Gamla Strandbaden 
augusti 2020.

2    7:57 Kullagatan 228
Markköp: Lagfart 1921.
Byggår: 1925-1926.
Byggherre: Fröken Thilda Roslund. 
Arkitekt: Carl Nilsson, ritning daterad juli 1925.
Byggmästare: Hjalmar Elgström & Co.
Mantalslängd 1941: Kontorist Tilda Roslund (även  
7:52).
Ägare 1946: Fröken Tilda Roslund.
Bild: ArkivDigital 1982.

Enligt kyrkböckerna flyttade f. bokhållaren August 
Roslund (född 1850-11-30, död 1938-05-13), 
kontorist Thilda Roslund (född 1880-04-25) och 
hushållerskan Anna Svensson (född 1880-09-16) 
från Höganäs till Tjörröd 7 den 29 oktober 1926.

3    7:58 Kullagatan 226 
Hemgården
Markköp: Avstyckning 1920 (Fast bol Stranden).
Byggår: 1925-1926.
Byggherre: Systrarna Maria och Emilia Bengtsson.
Arkitekt: ?
Byggmästare: Byggnadsfirma Andersson & 
 Haraldsson, Höganäs.
Mantalslängd 1941: Bageriidkerska Emilia Bengts-
son, bagare Maria Bengtsson och bagare Gösta 
Bengtsson.
Ägare 1946: Bröderna Bengtsson från 1944.
Bild: ArkivDigital 1982.

Systrarna Maria och Emilia Bengtsson ägde Hem
gården till 1944 då systrarnas brorsöner Gösta och 
Karl-Erik Bengtsson köpte fastigheten och café-
verksamheten. Conditori Hemgården var öppet i 
vart fall fram till sommaren 1956. 

Läs mer om Hemgården i Det Gamla Strandbaden 
augusti 2020.

4    7:98 / 7:45 / 7:124 Kullagatan 224 
Pensionat Solhaga
Markköp: 1929 av Carl Johan Bergdahl.
Byggår: 1929. 
Byggherre: Systrarna Frida och Alma Åkesson.
Arkitekt: ”TL” (?), 1929.
Byggmästare: Bror och Magnus Wihborg.
Mantalslängd 1941: Pens.inneh. Beatina Alfrida 
Åkesson och Alma Maria Åkesson.
Ägare 1946: Fröknarna Betina Alfrida o. Alma 
Maria Åkesson.

Systrarna Frida (Bettina Alfrida) och Alma Maria 
Åkesson drev pensionatet fram till och med som-
maren 1950 då byggnaden övertogs av Höganäs-
Billesholms Aktiebolag. 
1952 sökte bolaget bygglov för omändring och till-
byggnad, troligen för att bolagets nytillträdde vice 
vd Yngve Zacco skulle erhålla en tjänstebostad. 
Vid denna tidpunkt var fastigheten inte samman-
slagen med grannfastigheten 7:45 och byggnaden 
på den tomten (Hults väg 8) var ännu inte riven.
Läs mer om Pensionat 
Solhaga i Det Gamla 
Strandbaden augusti 
2020.
Läs mer om Pensionat 
Solhaga i boken ”Här 
ha vi det ljufveligt!”, 
utgiven av Stilbil-
darna i Mölle 2013 
(observera att endast 
den tredje, ut ökade, 
upp lagan innehål-
ler ett kapitel om 
Strandbaden, med – förutom Pensionat Solhaga – 
även Hotell Tallbacken och Hotell Strandbaden.)

Ritning av Carl Nilsson i oktober 1944 med förslag på 
tillbyggnad åt norr och söder (ej genomförd).

5    7:99 Kullagatan 222 (7:22, 7:54, 7:55) 
Villa Strandhem, Bergdahls lant-
handel
Markköp: 1923?
Byggår: 1924-1926.
Byggherre: Carl Johan och Hulda Bergdahl. 
Arkitekt: Carl Karlberg.
Byggmästare: Bror och Magnus Wihlborg. 
Mantalslängd 1941: Handl. Karl Johan Bergdahl, 
h. Hulda Åkesson, Hembitr. Vivi Margareta B., Sjuk-
sköt. Daisy Ann-Sofi B., Stud. Sven Åke B.
Åke Knutsson skrev i Kullabygd 1947:
”1925 inköpte köpman C. J. Bergdahl i Väsby en 
4.000 m2 stor tomt av disponent Johan Rydström, 

Fastigheterna längs Mölle
vägen (nuvarande Kullagatan)
Fastigheterna nedan är de som är bebyggda 
fram till omkring 1943 och som finns marke-
rade på kartan på sidan 17. Samtliga har 
fastig hetsbeteckning ”Tjörröd” och i beskriv-
ningen nedan följer i förekommande fall den 
tidigaste fastighetsbeteckningen före en 
senare, skiljda av ett snedstreck (ex 7:84 / 
7:118).

Tomtritningarna kommer från Lantmäteriets 
historiska kartor och husritningarna från 
Höganäs kommuns digitala ritningsarkiv.

Stinsen Knut Johan Knutsson står framför det ny
byggda stationshuset 1910. Till vänster skymtar tor
pet Håkan Hans och Norrehus. Foto: Peter P Lundh.

Ritning av ”TL” (?) 1929 med rubriken ”Pensionat 
Bergdahl Strandbaden”.

Gustaf Jönssons försäljning till systrarna Norén.

Akt: 12-VÄS-AVS226

”... jordtomt, ämnad att ... af Gustaf Jönsson 
försäljas till Selma och Alma Norén.”
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6    7:56 Kullagatan 216
Markköp: ?
Byggår: 1930.
Byggherre: Keramiker John Edvin Andersson.
Arkitekt: Keramiker John Edvin Andersson.
Byggmästare: Byggnadsfirma Elgström & Co.
Mantalslängd 1941: Keramiker John Edvin An-
dersson, h. Ester Gunhild Johanna Hansson.  
Edvin gifte om sig 1942 med Edit Linnéa Lovisa 
Carlsson född 1903-12-29.
Ägare 1946:  Keramiker John Edvin Andersson.
Bild: Svensk Bebyggelse 1946.

7    7:24 / 7:24+7:152 Kullagatan 214 
(Bergdahls väg 1) 
Villa Åkesta
Markköp: Lagfart 1935. 
Byggår: 1938. Nya byggnader på 7:24 och 7:152 
uppfördes 1975. 
Byggherre: Märtha Åkesson.
Arkitekt: Boro-Hus.
Byggmästare: ?
Mantalslängd 1941: Husäg. Märta Viktoria 
 Åkesson, F. lantbr. Lars Oskar Åkesson.
Ägare 1946: Fröken Märta Viktoria Åkesson.
Bild: Från Magnus Hellstrand. 

John Andersson.  
Färgbilden: Old Höga
näs.

Nedan: Del av vykort, AB Flygtrafik 1958.

1
2

3 4

5

6

7

vilken i sin tur köpt tomten av fastighetsaktiebolaget 
”Stranden”. Detta bolag innehade f.ö. alla tomterna 
från Norrehus i norr till Kvarnen i söder.”

Carl Johan Bergdahl drev affären fram till slutet 
av 1940-talet. Därefter tog andra handlare över 
fram till affären stängde i mitten av 1970-talet.
Läs mer om Villa Strandhem och Bergdahls lant
handel i Det Gamla Strandbaden augusti 2020.

Läs även Johan Hellstrands berättelse på sid 5.

Från bokverket ”Skåneköpmän” utgiven 1924, vid 
samma tid som Carl Johan Bergdahl påbörjade 
etableringen i Strandbaden.

Cafe Hemgården, Pensionat Solhaga, Bergdahls lanthandel samt keramiker John Anderssons hus. Del av vykort, omkring 1935. Okänd utgivare.

John Edvin Andersson
John Edvin Andersson (född 1900-01-01 i Tjörröd, död 
1969-02-22) anställdes som drejare vid Andersson & 
 Johansson 1913, och blev konstnärlig ledare vid företaget 
1924. Under 1920-talet skapade han en rad konstgodspro-
dukter som fick en mycket personlig prägel. Från 1940-talet 
arbetade han främst med unikt stengods, som på 1950-talet 
fick en något friare karaktär. Till H55utställningen form-
gav han serien Old Höganäs, en servis i högbränt lergods 
glaserat i brunt, guld, blått eller grönt. De flesta av hans 
miniatyrföremål som producerades drejades av Gunnar 
Borg (Kulla gatan 177).

Läs mer om Villa Åkesta i Det Gamla Strandbaden 
augusti 2020.
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8     7:71 Dannevangsvägen 4 
Haga nr 1
Markköp: 1924.
Byggår: 1924.
Byggherre: Sten Jöns och Dorothea Larsson.
Arkitekt: ?
Byggmästare: ?
Mantalslängd 1941:  Packförman Jöns Larsson, h. 
Dorotea Nilsson.
Bild: Google 2021.
Enligt köpekontrakt 13 september 1924 sålde 
Gerda Jacoby marken (736 kvm) till Packmästare 
Sten Jöns Larsson och hans hustru Dorothea 
Larsson, Höganäs för 1.288 kr. Fastigheten gavs 
namnet Haga.

 
 
 
 

9   7:72 Dannevangsvägen 6
Markköp: 1925. 
Byggår: 1925.
Byggherre: Gustav Adolf och Hedvig Svensson.
Arkitekt: ?
Byggmästare: ?
Mantalslängd 1941: Styrman Gustav Adolf 

 Svensson, h. Hedvig Sofia Jönson.
Bild: Google 2021.
Enligt köpehandling 26 februari 1925 sålde 
Gerda Jacoby marken (748 kvm) till Styrmannen 
Gustav Adolf Svensson och hans hustru Hedvig 
 Svensson, Höganäs för 1.309 kr. 

10   7:74 Dannevangsvägen 8
Markköp: 1925. 
Byggår: 1929.
Byggherre: Martin Hedelin.
Arkitekt: ?
Byggmästare: ?
Mantalslängd 1941: Änkefru Johanna Hedelin f. 
Andersson.
Enligt köpehandling 19 oktober 1925 sålde Gerda 
Jacoby marken (1.122 kvm) till folkskollärare Mar-
tin Hedelin, Farhult för 2.244 kr.

11   7:15 Dannevangsvägen 10 
Villa Svea / Villa In Mente
Markköp: 1910.
Byggår: Omkring 1911?
Byggherre: Nils Persson Engström.
Arkitekt: ?
Byggmästare: ?
Mantalslängd 1941: Danska undersåten Viola 
Jakoby.

Fastigheten 7:15 bestod ursprungligen av marken 

Fastigheterna på Dannevang
Fastigheterna nedan är de som är bebyggda 
fram till omkring 1943 och som finns marke-
rade på kartan på sidan 17. Samtliga har 
fastig hetsbeteckning ”Tjörröd” och i beskriv-
ningen nedan följer i förekommande fall den 
tidigaste fastighetsbeteckningen före en 
senare, skiljda av ett snedstreck (ex 7:84 / 
7:118).

Tomtritningarna kommer från Lantmäteriets 
historiska kartor och husritningarna från 
Höganäs kommuns digitala ritningsarkiv. mellan Dannevangsvägen, Jacoby väg, Lärkängen 

och Tärnvägen. 

Gerda Jacoby sålde marken (21.000 kvm) den 22 
november 1910 för 2.000 kr till vågmästare Nils 
Persson Engström (född 1862), som flyttade in 
från Kågeröd 1911 med hustrun Gurli Wilhelmina 
och dottern Elsa Viola. Familjen flyttade 1914.

Fastigheten 7:15 var den första tomt som Gerda 
 Jacoby lät stycka av och sälja. Köpekontraktets 
tredje paragraf lyder:  Köparen förbinder sig att inte 
uppföra fabriksbyggnader eller arbetarebostäder, 
utan skall de byggnader, som uppföras vara i prydlig 
villastil.

Den 1 januari 1911 anhöll Engström hos lant-
mäteriet att fastigheten skulle benämnas Nord-
hem.

Gerda dog 1945 och Viola 1947. Violas arvinge, den 
danska konstnären Finn Paulsen, flyttade därefter 
in i Villa in Mente och bodde där till 1959.

Läs Olof S Erikssons berättelse om Villa Svea på 
sidan 12.

Läs mer om Villa in Mente i Det Gamla Strandbaden 
augusti 2020.

Finn Paulsen
Lars Nilsson, som växte upp i Strandbaden 
på 1950- och 1960-talen, berättar att Finns 
”gästspel” i Strandbaden var kort och intensivt. 
Lars berättar (augusti 2020): 
”Finn Poulsen var en ”udda personlighet” i Strand
baden på 50talet. Det var en storvuxen dansk 
man, populär hos oss grabbar, med en karaktär 
som idag benämns ”hygge” i Danmark. Han upp    
förde till stora delar själv några byggnader i 
Strandbaden. I gröngräset på arbetsplatserna 
fanns ofta ett gäng pilsner. 
Finns konstnärliga ådra resulterade i stora 
färgrika, abstrakta tavlor. Ateljén fanns i stora 
rummet i villan. Hur det ekonomiska utfallet blev 
av det konstnärliga är mig okänt. 
Plötsligt en dag stod villan obebodd och han 
fanns inte längre i Strandbaden. Rykten gjorde 
gällande att han flyttat tillbaka till Danmark 
(Köpenhamn?).”

Teddy Åkerberg var sommargäst hos Ada 
Knutsson. Teddy arbetade på tidningen 
 Femina i Stockholm 1962-1969 och hon var 
under en kortare tid gift med Finn Paulsen.
Redaktionen efterlyser mer informatiom om 
Finn Paulsen och naturligtvis exempel på hans 
konst.
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12   7:80, 7:81 Dannevangsvägen 12
Markköp: Nelly Andersson ska ha köpt marken 
1929 av Viola Jacoby. 
Byggår: 1929.
Byggherre: Gunnar eller Nelly Andersson?
Arkitekt: ?
Byggmästare: ?
Mantalslängd 1941: Keramikarb. Karl Arthur 
Persson, h. Alma Helfrid Nilsson, b. Bengt 34, Stig 
37 [dottern Anita föddes 1944 och saknas därför i 
mantalslängden].
Bild: ArkivDigital 1982.

Gunnar Andersson flyttade in 1929 med sin mor. 
Där öppnade han en cykelverkstad, som 1935 
flyttades till Krapperupsvägen 5. Detta år såldes 
huset till Arthur Persson vars fru Alma var syster 
till Gunnars fru. 

Arthur Persson var också känd som ”sillahandla-
ren” eller ”fiskhandlaren” eftersom han cyklade 
runt i bygden och sålde fisk från sin cykelkärra. 

Arthur Persson med familj drev även Kaffestugan 
vid Tallbackens badplats.

Arthur Persson erhöll bygglov för ombyggnad 
1969.

Läs mer om Kullens Cykelaffär i Det Gamla Strand
baden augusti 2020.

Läs mer om Kaffestugan i Det Gamla Strandbaden 
augusti 2021.

13   7:83 / 7:84 / 7:118 Dannevangs-
vägen 14
Markköp: Carl Liljenberg ska ha köpt marken av 
Viola Jacoby 1933.
Byggår: 1936.
Byggherre: Fanjunkare Carl Liljenberg.
Arkitekt: ?
Byggmästare: ?
Mantalslängd 1941: Fanjunkare Carl Amandus 
Lilienberg, h. Beata Marta Elisabet Fröderberg.
Bild: ArkivDigital 1982

1955 ägde Ivar Eriksson fastigheten.

Nedan: Del av vykort. Aerofoto, Vetlanda, 1955.

8

9
10

11

12

13
14

Bild från Karin Hansson.

14   7:94 Dannevangsvägen 16
Markköp: ?
Byggår: 1934
Byggherre: ?
Arkitekt: ?
Byggmästare: ?
Bild: 2022.

Fastigheten på Dannevangsvägen 
12 har bytt skepnad flera gånger 
under årens lopp. Arthur Persson 
begärde bygglov för ombyggnad 
1969 och de efterföljande ägarna 
Carina Albertsson och Tommy Hägg 
förvandlade huset till ett hem i New 
Englandstil omkring 2010.

Bygglovsritning 1969 av T Carlberg (?).
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15   7:49 / 7:164, 7:165, 7:171, 7:172  
Magisterallén 3 (m fl)
Lyckan 6
Markköp: 1919.
Byggår: Obebyggd 1940. Nya byggnader 1985 
(7:165) och 1987 (7:171).

Enligt köpekontrakt 4 januari 1919 sålde Gerda 
Jacoby marken (2.000 kvm) till folkskollärare Olof 
S Eriksson för 2.200 kr. Fastigheten gavs namnet 
Lyckan 6.

Olof S Eriksson berättar (se sid 12): 
”Ögonblickligen fastslog doktorinnan Jacoby, att jag 
naturligtvis skulle förvärva jord för trädgården på 
hennes marker vid Strandbaden. Detta blev också fal
let och utan långt dröjsmål. Jag köpte att börja med 
2000 kvm och till pris av kr 1:10 pr kvm. Min kollega 
och vän folkskolläraren Josef Linder köpte sam
tidigt ett lika stort jordstycke; vi blev odlingsgrannar, 
rådgjorde med varandra och jämförde resultaten. 
Vi hade det slitsamt men upplevde under många år 
nybyggarlivets stora glädje på ”Lyckorna” (Magister
allén 3, bilden nedan) och ”Solliden” (Magisterallén 
4+6).”
Kajsa och Lars Garvell ägde 7:164 och 7:165 2005. 

16   7:61, 7:62 vid Magisterallén 3 
Lyckorna
Markköp: 1922.
Byggår: Obebyggda. Fastigheterna är två smala 
markbitar mellan 7:165 och 7:172.

Enligt köpekontrakt 8 oktober 1922 sålde Gerda 
Jacoby fastigheterna (a: 293 kvm, b: 130 kvm, den 
senare ett dike som köparen ”äger att igenfylla 
sedan rör om minst 5 tum i diameter jämte behövliga 
rörbrunnar nedlagts.”) till folkskolläraren Olof S 
Eriksson för 322 kr. Fastigheterna gavs namnet 
Lyckorna.

Ur kontraktet: Lägenheterna äro avsedda som 
utökning av den från ovannämnda min fastighet 
avsöndrade jord, varå köparen den 11 augusti 1919 
erhållit lagfart.

17   7:133 Magisterallén 4 
Solliden 2
Markköp: 1922. Fastigheten styckades därefter i 
två delar: 7:133 (Magisterallén 4) där Josef Linder 
lät uppföra ett hus 1922 samt 7:48 (Magisterallén 
6) där ett hus uppfördes 1934.
Byggår: 1922. 
Byggherre: Josef Linder.
Arkitekt: ? 
Byggmästare: ?
Mantalslängd 1941: F. folkskoll. Josef Emanuel 
Linder, h. Lydia Paulina Lindkvist.
Bild: 2022.

Enligt köpekontrakt 10 april 1922 sålde Gerda 
 Jacoby marken (2.035 kvm) till folkskolläraren 
Josef Emanuel Linder för 2.238,50 kr. Fastigheten 
gavs namnet Solliden 2 (siffran ”1” är överstruken 
och ersatt med ”2” i kontraktet).

Magisterallén 5 med utgång mot Tärnvägen (bortre 
grinden) och mot  Magisterallén (främre grinden). 
Bild från Inger Andersson.

18   7:59 Magisterallén 5 
Minnet
Markköp: 1922 (gåva)
Byggår: 1924.
Byggherre: Ada Knutsson.

Arkitekt: Joel Elgström, ritning daterad 25 januari 
1922.
Byggmästare: Byggnadsfirma Elgström & Co. 
Mantalslängd 1941: Änkan Ada Matilda Knutsson 
f. Nilsson, Stud. Åke Sigvard K.
Bild: Från Inger Andersson.

Enligt gåvobrev 10 april 1922 överlät Gerda 
Jacoby marken (917 kvm) till fru Ada Knutsson, 
Höganäs. Fastigheten gavs namnet Minnet.

Ada Knutsson var änka efter Knut Johan 
 Knutsson, stationsmästare på Strandbadens station 
1910-1919. 

Ada och Knut hade två döttrar och en son. Famil-
jen bodde i stinsbostaden i stationshuset fram till 
Knuts död 1919. Familjen bodde den närmaste 
tiden därefter på några olika håll i närheten.
Stinspensionen var ca 200 kronor per kvartal och 
Ada drygade ut den magra pensionen med bl a 
karamellkokning och -försäljning. 

1922 fick Ada tomten på Magisterallén 5 som gåva 
av Gerda Jacoby och omkring 1924 tog Ada lån 
och byggde villan där familjen sedan bodde. Huset 
uppges vara byggt 1924, men ritningarna var klara 
i januari 1922 och kyrkböckerna berättar att de 
skrevs in i Väsby församling i juni 1923.

Ada såg till att alla tre barnen tog realexamen och 
vidareutbildade sig. Sonen Åke föddes 1918 som 
det yngsta av de tre syskonen. Han tog studenten, 
fortsatte att studera i Lund och blev läroverkslärare 
i historia och geografi.

Åke gifte sig, byggde sommarstuga på Danne-
vangsvägen 24 och fick fyra barn. Åke avled 1960 
vid en ålder av 42 år.
 

Åke var intresserad av Strandbadens historia och 
skrev en artikel i Kullabygd 1947, ”Några drag 
ur Strandbadens utveckling”, som finns att läsa i 
Strandbladet nr 1-2010.

Ada drygade även ut hushållskassan genom att 
hyra ut rum till sommargäster. Annons från Svenska 
Dagbladet den 16 juni 1929.

Olof S Eriksson köpte 1919 fastigheten 7:49 som idag motsvaras av 7:164, 7:165, 7:171 och 7:172 (kartan till vänster). 1922 köpte han fastigheterna 7:61 och 7:62, två 
smala markremsor som gränsar till den tidigare fastigheten (mitten). 1922 köpte Josef Linder fastigheten till höger 7:48 (idag uppdelad i 7:48 och 7:133).

Tjörröd 7:49 1919
Akt: 12VÄSAVS236

Tjörröd 7:61 och 7: 62 1922
               Akt: 12VÄSAVS241

Tjörröd 7:48 1922
Akt: 12VÄSAVS235

Joel Elgströms ritning från 1922.
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Magister allén 6. Magisterallén 4 skymtar till vänster. 

19   7:48 / 7:133+7:48 Magisterallén 6
Markköp: Josef Linder köpte tomten 7:48 av 
 Gerda Jacoby 1922. Troligen har han där efter 
styckat tomten i två fastigheter och uppfört 
ett hus åt sig själv på den västra tometn 7:133 
(Magisterallén 4) och sålt den östra tomten 7:48 
(Magisterallén 6) där detta hus uppfördes 1934.
Byggår: 1934
Byggherre: ?
Arkitekt: ?
Byggmästare: ?
Bild: ArkivDigital 1982. 

Magisterallén 6 hyrdes ibland ut till sommargäster  
och här bodde även Linders dotter Thyra Grahn 
(f 1900) med familj när de hade semster. När nr 4 
såldes behöll Thyra nr 6.

20   7:77 / 7:77+7:169 Magisterallén 8
Markköp: 1926. Tomten styckades 2002 i två 
delar, 7:77 och 7:169.
Byggår: Obebyggd (?) tills ny byggnad uppfördes 
1978 (7:77).
Mantalslängd 1941 (7:77, 7:46): F. stationsförest. 
Klas Algot Åkerberg, h. Paulina Sofia Lundblad, 
Postbitr. Greta Ingeborg Johansson.

Enligt köpehandling 11 januari 1927 sålde Gerda
Jacoby marken (1.000 kvm 15 december 1926, 
500 kvm 11 januari 1927) till stationsinspektör 
Claes Åkerberg, Strandbaden för 900 kr. Claes 
Åkerberg efterträdde Knut Knutsson som sta-
tionsmästare vid Strandbadens station och var i 
tjänst 1920-1932.

1952 ägde Bankdir. Oskar Gunnarsson fastig-
heten.

Lars Göran Bengtsson erhöll bygglov för ett 
enfamiljshus 3 augusti 1977.

15

16

17
18

19
20

21
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Ovan: Farmen 1982. Bild: ArkivDigital. Nedan: Del av vykort. A/B Flygtrafik, Stockholm, 19381939.

21   7:92 Magisterallén 10
Markköp: ?
Byggår: 1930
Byggherre: ?
Arkitekt: ? 
Byggmästare: ?
Mantalslängd 1941: Portvakt Oskar Dahlin, 
Wallgatan 52, Hbg.
Bild: ArkivDigital 1982.

Bankdir. Oskar Gunnarsson erhöll bygglov för 
tillbyggnad av sommarstuga 27 maj 1952.

22   7:91 / 7:145+7:146+7:147+7:148 
Farmvägen 10 
Farmen
Markköp: Olof S Eriksson köpte marken av Gerda 
Jacoby 1933.
Byggår: Nils Eriksson erhöll bygglov för vinter-
isolerad stuga 1968. 
Byggherre: ? 
Arkitekt: ? 
Byggmästare: ?
Mantalslängd 1941: Rektor S. Eriksson, Kv:Hajen, 
Höganäs.
Bild: ArkivDigital 1982 (flygbilden nedan)
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HD 12 augusti 1960.

Farmen 1968.
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23   7:79 / ca 7:142 Drivhusvägen 12
Markköp: ? 
Byggår: 1929.
Byggherre: ?
Arkitekt: ?
Byggmästare: ?
Mantalslängd 1941: F.handl. Olander Stoltz, h. 
Matilda Helena Johansson.
Färgbild: 2022
F. handl Olander Stoltz (född 1868-07-03) gifte 
sig 1899-07-25 med Matilda Helena Johansson 
(född 1876-05-01). Olander (Svensson) Stoltz var 
lerkärlshand lare, född i Kvidinge. Han avled 1963 i 
Stubbarp, Brunnby.

Trädgårdsmästare Ivar Allan Hansson (född 1914-
08-05)  flyttade in 1943 tillsammans med hustrun 
Brita Margit Hansson (född 1918-02-27). 1957 
hade de flyttat till Tjörröd 7:111 (trädgårdsmäste-
riet på Nordhemsvägen, se sidan 31).

Traktorförare Ivar Nilsson med hustru Ellen 
bodde på fastigheten omkring 1957-1960 (huset 
kallades ”Ellens hus” och hade jordgolv).

Vem byggde detta hus längst bort på ett ganska 
öde Dannevang 1929? Foto: Del av vykort, Svensk 
Flygtrafik omkring 1946.

24   7:127 / 7:158+7:127 Jacoby väg 
5A+B
Markköp: ?
Byggår: ?
Byggherre: ? 
Arkitekt: ? 
Byggmästare: ?
Bild: Del av vykort, Aerofoto 1951.

Olle Nilsson erhöll bygglov för enbostadshus på 
7:127 den 15 augusti 1983.

Ann och Mats Larsson erhöll bygglov för en-
bostadshus på 7:158 den 29 oktober 1984. 

25   7:85 / 7:144 Lärkvägen 5
Markköp: Viola Jacoby sålde marken till Olga 
Böös 1931.
Byggår: 1932.
Byggherre: Olga Böös.
Arkitekt: ?
Byggmästare: ?
Mantalslängd 1941: Lär:a Olga Böös i Kalmar, 
Änka Karna Böös.
Bild: Del av bild från Kattagille på Lärkan 1981.

24

25

26

29 30

Nedan: Del av vykort. A/B Flygtrafik, Stockholm, 19381939. Ovan: Lärkvägen med Lärkeboet till vänster (2022).

23

Olander och Matilda Stoltz, okänt årtal. Foto från 
Morgan Stoltz.

Fröken Olga Böös (född 1895-10-24, ogift), erhöll 
bygglov för påbyggnad (inbyggnad av veranda) 
den 26 april 1965.

Olga Böös var skriven på Lärkvägen 5 vid sin död 
1991-08-22.

26   7:82 Lärkvägen 6 
Lärkeboet
Markköp: Viola Jacoby sålde marken till Ruth 
 Nilsson 1928.
Byggår: 1929.
Byggherre: ?
Arkitekt: ?
Byggmästare: ?
Mantalslängd 1941: Rut Nilsson och Ester 
 Trulsson i Halmstad. Änkan Anette Rosenkvist/
flickan.
Bild: 1972.

Rut Nilsson (född 1895-09-29 / 1888-09-06?) och 
Ester Trulsson (född 1889-03-09, ogift), Halmstad.

Änkan Anette Rosenkvist (född 1864-11-02).
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27   7:96 Trastvägen 3
Markköp: Gerda Jacoby sålde marken till Erik 
Bengtsson 1942? Olof S Eriksson är osäker på år-
talet och byggnaden ska vara uppförd redan 1936.
Byggår: 1936?
Byggherre: ?
Arkitekt: ?
Byggmästare: ?
Mantalslängd 1941: Enbart ”jord”. Trädg.arb. Erik 
Sigfrid Bengtsson, h. Lizzie Valborg Persson, b. 
Gösta 25.
Renh. arb. Nils Gunnar Egon Persson, h. Hilda Fride-
borg Jonasson, b. Gun 28, Gösta 40. 
Bild: ArkivDigital 1982.

28   7:63 / 7:63+7:138 Trastvägen 4 
Solkällan nr 1
Markköp: Enligt köpekontrakt 4 oktober 1923 
sålde Gerda Jacoby marken (2.360 kvm) till Gottfrid 
 Bengtsson och hans hustru Hilda Bengtsson, 
Nyrup, för 2.400 kr. Fastigheten gavs namnet 
Solkällan. 
Byggår: 1920?
Byggherre: ?
Arkitekt: ?
Byggmästare: ?
Mantalslängd 1941: Bruksarb. Karl Gunnar Vilhelm 
Bengtsson, h. Nanny Magnhild Persson, Stud. Nils 
Villy Bertil B., Hembitr. [dotter] Vivi Majbritt B., b. 
Vera 31.
Bild: ArkivDigital 1982

1956 erhöll Förman Vilhelm Bengtsson bygglov 
för en ”sommarstuga” på den södra delen av fastig-
heten, nuvarande 7:138. Ritningarna utfördes av 
Verkm. Per Arthur Persson.

29   7:73 Tärnvägen 4
Markköp: Enligt köpehandling 18 oktober 1925 
sålde Gerda Jacoby marken (950 kvm) till Bern-
hard Persson, Arthur Persson och Oskar Persson, 
innehavare av firma Bröderna Persson, Höganäs för 
1.662,50 kr. 
Byggår: 1937.
Byggherre: Skeppsmäklare Karl Axel Jonhagen (på 
AB Emil Johnsson, Höganäs).
Arkitekt: Carl Nilsson 1936.
Byggmästare: ?
Mantalslängd 1941: Skeppsmäkl. Karl Axel Jon-
hagen (född 1908-02-09), Hustrun Anna Greta 
Jonhagen (född 1915 01-23).

Karl Axel Jonhagen gifte om sig med Maj Alva 
Linnea 1946.

Matilda Helena Jonhagen (född 1876-05-01) 
var gift/sammanboende med Olander Stoltz på 
Drivhusvägen 12. Koppling?

1950 bodde bergsingenjör Alfred Sigurd Edlund 
och hans hustru Selma Johanna på fastigheten.

30  7:94 / 7:126 Tärnvägen 5
Markköp: ?
Byggår: 1927. Tillbyggnad av Herr A. Jonsson 
1950.
Byggherre: ?
Arkitekt: Tillbyggnad. ? Lindh, Höganäs  mars 
1950.
Byggmästare: ? 
Bild: 2020.

Herr A. Jonsson sökte 1950 bygglov för tillbygg-
nad av fastigheten 7:126.

27
28

Nedan: Del av vykort. Aerofoto, Vetlanda 1955. 

Firma Bröderna Persson
Bröderna Bernhard, Arthur och Oskar Persson 
drev en snickerifirma på Tegel gatan 7 i Höganäs 
sedan 1921. Före dem hade fadern, byggmäs-
tare Johannes Persson, innehaft verksam heten 
sedan 1903.

På Höganäs
utställningen 
1928 hade brö-
derna  Persson 
en egen monter 
(bilden). 
 Höganäs Tid
ning rapporte-
rade den14 juli: 
”Våra egna ha 
stått sig utmärkt 
i konkurrensen 
med utstäl
lare från andra 
orter. Ja, man kan utan överdrift säga, att flera 
av de montrer, som anordnats av utställare från 
Höganäs inom gruppen för hantverk och industri, 
kunde väl försvarat sin plats å vilken större utställ
ning som helst.”

7:73

Akt: 12-VÄS-AVS242

Akt: 12-VÄS-AVS245



27

31   7:60 Hults väg 3 
Wilhelmstorp No 1
Markköp: Enligt köpekontrakt 25 augusti 1921 
sålde Gerda Jacoby marken (1.200 kvm) till hand-
landen Wilhelm Karlsson och hans hustru Signe 
Karlsson för 1.500 kr. Fastigheten gavs namnet 
Wilhelmstorp No 1.
Byggår: ? Tillbyggnad av W Karlsson 1939.
Byggherre: Wilhelm och Signe Karlsson.
Arkitekt: Tillbyggnad, Axel Nilsson mars 1939.
Byggmästare: ?
Bild: ArkivDigital 1982

Wilhelm Karlsson drev manufakturaffär på Stor-
gatan i Höganäs.

Rolf Bertil Boström (född 1953-09-02) var lag-
faren ägare och Allmänna arvsfonden taxerad 
ägare 2005.
Rolf Boströn erhöll rivningslov 2005. Höganäs 
kommun skrev 2005:  
”/.../ Fastigheten ligger inom lokalt bevarandeom
råde och är utmärkt som byggnad med påtagligt 
värde för kulturmiljön. Huset är ursprungligen ett 
äldre fritidshus med en uppvuxen trädgård om
gärdad av ett spjälstaket. Hustes ålder är oklart men 
grunden är putsad och byggnadstypen antyder att 
det kan vara från 1930 eller 1940talet. /.../ Trots 
att Strandbaden är förknippat med sommar och 
fritidsbebyggelse finns det ingen anledning att 
avstyrka rivningslov i detta fall eftersom byggnaden 
genomgått kraftiga förändringar /.../”

32   7:45 Hults väg 8
Markköp: 1923?
Byggår: 1935? Rivning omkring 1952?
Byggherre: Carl Johan Bergdahl
Arkitekt: ?
Byggmästare: ?
Bild: A/B Flygtrafik, 1952

Byggnaden på Tjörröd 7:45 skymtar bakom 
Bygglovsritning för tillbyggnad utförd av Axel 
Nilsson, Nyhamnsläge, mars 1939.

31 33

32

34
35

Del av vykort. A/B Flygtrafik, Stockholm, 19381939.

Huset revs dock aldrig. 1971 ansökte Lars Herrlin 
om bygglov för att klä ytterväggarna med stock-
panel.
1977 erhöll Kerstin Herrlin bygglov för tillbygg-
nad.

Pensionat Solhaga (7:98) på ett flygfoto från 1939 
och på flygbilden från 1952 (sid 7) men saknas 
på ett flygfoto från 1951, vilket tyder på ett visst 
tidsspann mellan fotografering och publicering. 
Kanske revs huset i samband med att Höganäs-
Billesholm tog över Solhaga och genomförde en 
stor renovering 1952.

Magnus Hellstrand (barnbarn till Carl Johan 
Bergdahl) berättar:
”Mina kusiner och deras föräldrar bodde i denna 
fastighet, samtidigt som vår familj firade vår som
marsemester i det lilla fritidshuset nere i trädgår
den. Det var ett lager, som ägdes av vår morfar, 
handlanden Carl Johan Bergdahl. Det var en relativt 
stor träbyggnad, målad i faluröd färg. På den långa 
sydsidan av byggnaden fanns en stor port. På andra 
våningen fanns två rum. Enligt min äldre bror Johan, 
revs detta lager i samband med en tomtreglering 
strax efter det att denna bild tagits (ovan). Den nya 
fastighetsägaren av Solhaga, ville sannolikt ha mer 
mark till sitt förfogande och trevnad.”

Det finns ett beslut från Distriktslantmätare 
Ludvig Engzell om verkställd avstyckning/sam-
manläggning 1936 (se kartan nedan):
”Karta över ett område att avstyckas från Tjörröd 
7:22 för sammanläggning med Tjörröd 7:45 sedan 
ifrån denna fastighet avstyckats ett område om 174 
kvm; upprättad vid avstyckning år 1936.”
Det är oklart vilken fastighet som har beteckning-
en Tjörröd 7:22. 

Distriktslantmätare Ludvig Engzell
Ludvig Engzell (1872-1955) började sin bana 
som mätningsman på arkitektkontoret Lindvall 
& Boklund i Malmö. 1916 blev han distrikts-
lantmätare i Malmöhus läns norra distrikt och 
1920 i Helsingborgs distrikt. Distriktslantmätare 
var en statlig tjänst med ansvar för en del av 
landsbygden.

Han var även förordnad av länsstyrelsen att 
genomföra fastighetsbildningar för Höganäs 
municipalsamhälle. 

Engzell gick i pension 1947.

Akt: 12-VÄS-AVS240
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Dannevangsvägen

H
ults väg

Ku
lla

ga
ta

n

Johan Hult var  
den andre köparen
Bagarmästare Johan Hult var den andre 
köparen av mark av Gerda Jacoby efter att Nils 
Persson Engström 1910 köpt fastigheten Tjör-
röd 7:15 (Dannevangsvägen 10). 

1909 hade systrarna Selma och Alma Norén 
köpt fastigheten Tjörröd 7:14 (Norrehus) av 
Gustaf Jönsson.

Johan Hult köpte mark i tre omgångar:
– 1915: Tjörröd 7:21, Sommarhem No 1
– 1916: Tjörröd 7:43, Sommarhem No 2
– 1918: Tjörröd 7:47, Sommarhem No 3.

Tjörröd 7:47

Bagarmästare Johan Hult lät uppföra Sommarhem No 1 på Hults väg 9  
åren 1915-1916. Det är troligen det tredje huset som uppfördes på Danne-
vangsområdet efter Norrehus 1908 och Villa in Mente omkring 1911. På 
bilden ovan från omkring 1918 står Anna Hult med barnvagnen och Johan 
Hult tillsammans med barnen Willio (i vagnen), Ella och Hagvin. Bild från 
Lars Ahlkvist. Bilden nedan är från 2021.

Tjörröd 7:43

Tjörröd 7:21

Tjörröd 7:21

Hults bageri
Hults bageri var en välkänd bagerirörelse 
på Allé gatan 8 nära Gruvtorget i Höganäs. 
Bageriet hade startats 1886 och övertagits 
av bagaremästare Johan Hult 1909. Han 
drev bageri och café i huset tilsammans 
med hustrun Anna till 1937, då före taget 
övertogs av sonen Hagvin Hult.

Till vänster: Hults bageri på Allégatan 8. 
Fotograf och år okända.
Överst till höger: Bagarmästare Karl Johan 
Hult. Bild: Höganäs kommuns bildarkiv.
Nederst till höger: Bagarmästare Hagvin 
Hult. Bild: Höganäs Museum.
Nedan: Interiör från Hults bageri.

Akt: 12-VÄS-AVS231

Akt: 12-VÄS-AVS233

Akt: 12-VÄS-AVS234
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33   7:47 / 7:131 Hults väg 7 
Sommarhem No 3
Markköp: Enligt köpekontrakt 30 juni 1918 sålde 
Gerda  Jacoby marken (2.286 kvm) till bagarmäs-
tare  Johan Hult för 2.514,60 kr. Fastigheten gavs 
namnet Sommarhem No 3.
Byggår: 1937.
Byggherre: Johan Hult
Arkitekt: Ursprunligen Charles Elmström, men 
Carl Nilsson fick uppdraget att ändra och slutföra 
projektet. 

Ur Höganäs historia del 2:  
”Denne [Carl Nilsson] tonade ner några av de mest 
funktionalistiska dragen men likväl står Hults villa 
som ett av Kulla halvöns intressantare funkishus: en 
stram lådform i ljus puts med krönande kopparsarg, 
ospröjsade fönster och stramt balkongsmide har 
kombinerats med terrass och pergola.”
Byggmästare: Byggnadsfirma Bröderna Lund-
blad, Nyhamnsläge.
Mantalslängd 1941: Bag.mäst. Karl Johan Huldt, 
h. Anna Maria Olsson, Tandl. Andin Villio H.,
b. Ingrid 26.
Bild: Svensk Bebyggelse, 1946.

Johan Hult avled 16 maj 1944 och hustrun Anna 
bodde kvar i fastigheten till 1984 då huset köptes 
av Ann Jansson och Gerry Johansson som bor 
kvar som andra ägare.

34   7:43 / 7:130 Hults väg 9 
Sommarhem No 2
7:43 och 7:21 bildar ungefär 7:130.

Markköp:  Enligt köpekontrakt 24 november 
2016 sålde Gerda Jacoby marken (1.000 kvm) till 
bagarmästare Johan Hult för 750 kr. Fastigheten 
gavs namnet Sommarhem No 2. 
Byggår: Obebyggd

Marken användes för fruktträdsplantering, ca 90 
äppel-, päron- och plommonträd. Frukten använ-
des i bagerirörelsen. På fastigheten finns en bod 
som kan vara uppförd omkring 1916-1918.

Sommarhem No 1 med Sommarhem No 2 uppe till 
höger där fruktträden växte.

35   7:21 / 7:130 Hults väg 9 
Sommarhem No 1
7:43 och 7:21 bildar ungefär 7:130.

Markköp: Enligt köpekontrakt 22 november 
1915 sålde  Gerda Jacoby marken (1.000 kvm) till 
bagarmästare Johan Hult för 750 kr. Fastigheten 
gavs namnet Sommarhem. Av kontraktet framgick 
att ”Köparen eger rätt att för spillvatten använda 
stamfastighetens aflopp för vattenafledning.”
Byggår: 1915/1916.
Byggherre: Johan Hult.
Arkitekt: ?
Byggmästare: Magnus Wihlborg.
Bild: ArkivDigital 1982.

Fastigheten är fortfarande i släkten Hults ägo.

Ann Jansson
Ann Jansson (född 1945) är utbildad vid 
Konstindustriskolan i Göteborg och verksam 
keramiker. Hon har varit anlitad som form givare 
vid  Höganäs keramik och bland hennes formgiv-
ningar märks servisen Höganäs Aptit Vit. 

Vid sidan av arbetet för Höganäs keramik har 
hon även producerat egna keramikföremål. 

Tillsammans med Yngve Blixt, Brita Mellan-
der-Jungermann, Henning Nilsson och Claes 
Thell bildade hon gruppen Keramiker i Höganäs 
som arrangerade gemensamma samlingsutställ-
ningar samt drev en egen utställningshall i 
Höganäs. 

Ann  Jansson finns representerad vid National
museum i Stockholm. Hon erhöll Höganäs kom
muns keramik stipendium 2019.

Gerry Johansson
Gerry Johansson (född 1945) studerade grafisk 
design vid Konstindustriskolan i Göteborg och 
arbetade därefter som grafisk formgivare. 

Han var en av initiativtagarna till tidskrifterna 
Aktuell Fotografi och Fotografiskt Album samt 
fotobok serien Aktuell fotolitteratur. 

I mitten av 1980-talet övergick han helt till 
arbetet som frilansande fotograf. Han gjorde sin 
första separatutställning på Moderna Museet, 
Stockholm, 1982, och visades på Malmö Konst
hall 1992. 2011 tilldelades han Region Skånes 
Kulturpris, 2012 Bildkonstnärsfondens Stora Pris  
och 2019 Lars Tunbjörkpriset.

Höganäs Aptit Vit kaffekopp med fat. Bild: National
museum.

Ann Jansson och Gerry Johansson i Konsthallen/
Hamnmagasinet i Varberg 2009.

Bild 2021.

Det existerar en ritning med ett alternativt tak sig-
nerad Carl Nilsson i januari 1944. Villio Hult har 
uppgett att det var problem med det platta taket, 
men något byte kom aldrig till stånd.

Utställning på Spazio Hea, Castelfranco Veneto, 
Italien 2019.
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”Platserna”
I en styckningsplan fastställd av Läns styrel sen 
23 juni 1934 undantogs de två märgelgra-
varna som låg på Dannevang från framtida 
bebyggelse och reserverades för ”allmän 
plats”. Den västra föreslogs få namnet Viola
platsen och den östra Gerdaplatsen när 
Olof S Eriksson gav namnförslag på vägar 
och platser 1960. Han nämnde även att plat-
serna och även vägarna på Dannevang vid 
den tiden ägdes av Finn Paulsen (se sidan 
20).

36   7:2 Gerdaplatsen
Platsen har inget officiellt namn men brukar kallas 
”Lekan” efter lekplatsen på ängen. Efter midsom-
marfirandet på Lärkängen spelar man nuförtiden 
brännboll på platsen.

Genom Höganäs kommuns försorg anlades en ny 
lekplats 2009 på Gerdaplatsen.

Åsa Maria Bengtsson. Foto: Thore Soneson 2017.

Märgelgrav
Märgelgrav är en stor grop som grävts för att ta 
upp märgel för spridning på åkrarna som man 
trodde skulle förbättra jorden. 

Märgel är en form av kalksten som bildats av 
kalkslam och innehåller höga halter av lera. Ofta 
är märgelgravarna runda eller kvadratiska med 
en sida på fem till åtta meter. Märgelgravarna 
grävdes under 1800-talet i ett lönlöst försök 
att öka skördarna och förekommer huvudsak-
ligen i Halland, Skåne och Blekinge. De ligger 
ofta ute på åkrarna. Många är vattenfyllda och 
kantade av buskar och högt gräs; andra är mer 
igenväxta. De utgör miljöer för vissa växt- och 
djurarter, inte minst grodor. 

Det moderna jordbruket har lett till en drastisk 
minskning av antalet märgelgravar. På grund av 
buskarnas fallna löv blir vattnet ofta syrefattigt. 
Idag utgör märgelgravarna ett stort odlingshin-
der som bidrar till ökade koldioxid-utsläpp, då 
jordbrukarna måste köra fler timmar per hektar 
där det finns märgelgravar jämfört med om de 
inte hade funnits. Å andra sidan hyser ofta mär-
gelgravarna höga naturvärden och är viktiga för 
bevarandet av biologisk mångfald.

Åsa Maria Bengtsson
Åsa Maria Bengtsson (född 1956) är utbildad 
vid Holbæks Kunsthøjskole, Rönnowska skolan i 
Helsingborg och Grafikskolan Forum i Malmö. 
Hon arbetar med video, skulptur, fotografi och 
installationer.

Midsommarfirandet på Lärkängen är en mångårig 
tradition i Strandbaden. Det var Evert Nilsson 
(Magister allén 12 och ordförande i Strandbadens 
Byalag), Brita Hansson och Gun-Britt Nilsson 
som till sammans med Arthur och Alma  Persson 
(Danne vangsvägen 12 och Kaffestugan i Tallbacken) 
i slutet av 1960-talet tog initiativ till firandet.

Göran Magnusson körde barnen på sin lastbil runt 
Dannevang för att plocka blommor till stången. 

1986 blev det dags för Stina Blad och Bisse Björk 
att driva arrange manget. De senaste åren har 
Svenn Floer, Jerry Melliander och Per Telg bistått 
Stina. Eva Almér har bidragit med sång och musik.

2021 hade Stina varit engagerad i midsommar-
firandet i 35 år!

Strandbadens Byalag
Olof S Eriksson föreslog i sin artikel från 1960 
att fastighetsägarna inom Dannevang borde 
sammanträda för att besluta om:
– namnen på området, allmänna platser och  
vägarna
– vägunderhållet
– vägskyltar
– organisation för verkställighet. 

Det är oklart om Strandbadens Byalag 
bildades vid det tillfället. I vilket fall var Evert 
Nilsson ordförande, i alla fall 1970 och J Henry 
Lindberg, i alla fall 1975. Olof S Eriksson var 
själv aktiv i byalaget. 

Redaktionen efterlyser ytterligare information 
om Strandbadens Byalag.

Våren 2005 slogs Strandbadens Byalag och 
Strandbadens Intresseförening samman och 
bildade Strandbadens Byaförening. Strand-
badens Intresseförening (Smergelområdet och 
Lönnskog) hade bildats 3 oktober 1969.

37   7:2 Violaplatsen / Lärkängen
Varför Violas väg och Violaplatsen inte fick behål-
la sina föreslagna namn är okänt, men Viola platsen 
kallas idag Lärkängen eller bara Lärkan. Här står 
konstverket Eruption från 1992 (bilden)  donerat 
till dåvarande byaföreningen av konstnären Åsa 
 Maria  Bengtsson. Hennes släkt köpte mark på 
Trast vägen på 1920- och 1930- talen och Olof 
S  Eriksson föreslog att den vägen skulle  kallas 
Bengtssons väg, något som inte blev verklighet.

Sedan slutet av 1960-talet firas midsommar på 
Lärkängen.

Azteka
Fotbollsplanen på de obebyggda tomterna vid 
Nordhemsvägen 14 och 16 (båda tomterna är 
nyligen bebyggda) kallades för Azteka. 

Efter midsommarfirandet på Lärkängen drog 
sig papporna med sina söner bort till Azteka för 
fotbollsturnering – söner mot pappor. 

Platsen började nyttjas av ett gäng grabbar 
som i slutet av 1960-talet fick låna marken 
uppe vid växthusen. De röjde och klippte gräs, 
monterade mål och kallade sig Strandbadens 
fotbollsförening. Stålramen till ett av målen 
stod kvar tills nyligen. 

Namnet Azteka tillkom senare, förmodligen i 
samband med VM i fotboll på Azteka-stadion i 
Mexico City 1970 eller 1986. 

Midsommar på Lärkan. Till vänster 1973 
och ovan 1975.

Nedan grisfest på Lärkan 1980.

Samtliga bilder från Anita Persson.



31

Drivhusen på Nordhemsvägen

38   7:111 Nordhemsvägen 1
Markköp: Enligt köpekontrakt 25 januari 1946 
sålde Viola  Jacoby marken till Allan och Brita Hans-
son för 14 000 kroronor. 
Byggår: Bostadshuset 1957-1958, tillbyggt 1981.
Byggherre: Allan och Brita Hansson.
Arkitekt: Myresjöhus, ritning daterad 1955. Till-
byggnad ritad av Gösta Husberg.

Trädgårdsmästare Allan Hansson och hans 
hustru Brita bodde i det lilla vita huset på 

Reportage i NST (?) 1980-02-03 om Bengt och Dagmar Petterssons handelsträdgård.

Drivhusvägen 12 fram till omkring 1957 då 
de byggde huset på Nordhemsvägen 1 
(Tjörröd 7:111). De hade fått lagfart 1946 och 
byggde upp växthus av trä 1949. 

Bengt och Dagmar Pettersson köpte 
anläggningen 1978. 1982-1983 revs de 
gamla växthusen av trä och ersattes med ett 
nytt. Det kompletterades med ännu ett 
växthus 1986-1987 samt ytterligare ett 1989.

År 2000 köpte Kenneth och Karin 
Andersson anläggningen och deras företag 
fick namnet K Andersson Plant. Vintertid drev 
de fram gurkplantor till många av landets 
professionella odlare.

På våren var det tomatplantor, paprika, 
gurka, chili av många slag, squash, melon 
och physalis som växte till sig i väntan på 
transport vidare. En 
kvarts miljon späda 
plantor. Under säsong 
sysselsattes nio per-
soner utöver ägarna. 

2018 sålde de verk-
samheten och numera 
satsar Karin och Ken-
neth all sin tid på Ella-

Bengt och Dagmar Petterssons drivhus på 
Nordhemsvägen. Bild: ArkivDigital 1982.

Tillbyggnad av bostadshuset 1981. Ritning av 
Gösta Husberg. 

Allan Hansson (bilden) och hans hustru Brita 
köpte marken av Viola Jacoby 1946.

gårdens bär som ligger vid sidan om familje-
gården på Väsby Fäladsväg.

Bengt Pettersson 
demonstrerar en av 
Sveriges första data-
anläggningar för 
blomsterodling 1982. 
Anläggningen regle-
rade värme, luft och 
fuktighet.
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Platsen där bensinstationen byggdes var obe-
byggd fram till 1957. Till vänster Villa Åkesta.
Foto omkring 1945-1950: A/B Flygtrafik, Stock-
holm.

1957 startade makarna Alf och Elsa Olsson en 
BP bensinstation på Kullagatan mittemot järn-
vägens magasin i Strandbaden. Foto 1958: A/B 
Flygtrafik, Dals Långed.

Hans-Erik Olsson med föräldrarna Elsa och Alf Olsson framför deras nyöppnade mataffär 1975.
Foto: Hans Kristenson Foto.

1957 öppnade Elsa och Alf Olsson en BP 
bensinstation på den då obebyggda tomten 
mittemot järnvägens ”potatismagasin” i 
Strandbaden. Macken bestod från starten av 
endast två pumpar och en mindre stations-
byggnad.

Snart uppfördes en hall för tvättning och 

BP-macken och Mat-Öppet
smörjning samt en kioskbyggnad bredvid 
stationsbyggnaden. 1964 byggdes de båda 
ihop. 

Elsas och Alfs son HansErik med maka 
Siv tog över verksamheten 1975 och byggde 
ett bostadshus och en MatÖppetbutik. 
Butiken ingick i Bergendahlskedjan. 

Överst: Elsa Olsson vid den första stationsbygg-
naden.
Nederst: Alf Olsson blandar ”oljeblandat” till 
mopeden.
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I slutet av 1950-talet byggdes en smörj- och 
tvätthall. Foto 1965: AB Flygtrafik.

Den 19 mars 1958 öppnades den speciella 
mopedpumpen med oljeblandad bensin. Elsa 
instruerar Dennis Svensson (”Pigges” bror).
Foto: Gunnarssons Foto

Posten fanns en kort tid på 1960-talet i BP-
macken.

Butiken och bensinstationen såldes 1995 
till Elena Unosson. Hon hyrde ut smörj-
hallen till sin dåvarande make som drev Bil 
& Service.

Bilderna i artikeln kommer från Siv och 
Hans-Erik Olsson om inte annat anges.

Elsa och Siv vid kiosken efter tillbyggnaden av mittdelen 1964.

Elsa kollar oljan på en Volvo PV (överst) och tankar en Volvo Amazon (underst). Foto: Höganäs 
Fotomagasin & Ateljé.Elsa Olsson i den första stationsbyggnaden.
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Hans-Erik och Siv Olsson tog över anlägg-
ningen 1972 och byggde en matbutik och 
bostadshus. Foto 1982 ArkivDigital.

Torsdag 22 maj 1975 öppnade en helt ny livsmedelsbutik i Strandbaden. Makarna Elsa 
och Alf Olsson, som drivit BP-stationen på samma plats sedan 1957, öppnade butiken 
Mat-Öppet i anslutning till sonen Hans-Eriks och svärdottern Sivs nybyggda villa. Från 
1 januari  1976 tog Siv och Hans-Erik över verksamheten inklusive bensinstationen.

Nordvästra Skånes Tidningar 21 maj 1975.
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Ovan: Helsingborgs Dagblad 19 oktober 1979.
Nedan: Siv och Hans-Erik firade 16-årsjubileum 
1991. Macken skyltades om till Uno-X 1989.

1979 byggdes skärmtaket och samma år tillkom även självbetjäningsmärket Mack.

Foto: ArkivDigital 1982

Grannen Gerd Wallenholm studerar trafiken – och bensinpriset har gått upp till 4,39 kr litern.



36

Smergelområdet
Nästa nummer av Det Gamla Strand
baden, som kommer ut till sommar-
träffen den 7 augusti 2022, handlar om 
Smergelområdet.

Har du bilder och berättelser från det 
tidiga livet på Smergelområdet får du 
gärna höra av dig. Ta en titt i dina gamla 
fotoalbum och se vad du kan bidra med!

Kontakt: Ragnar Falck, 070-524 80 54,  
ragnar.falck@falcks.eu.


