
DET GAMLA STRANDBADEN
Miljöer från ett urval verksamheter i Strandbaden

Krapperupsvägen 1, mjölkaffären
Omkring 1945 startade Ingeborg Andersson 
mjölkaffär i källaren och senare i ”garaget”. 
Affären stängde 1966. Bilder från verksam-
heten saknas.

Kullagatan 202, slaktare Möller
Huset uppfördes av slaktare Möller 1918.  
Andersson drev stenhuggeri i gårds huset på 
1940-talet. Det användes senare som allmän 

Kullagatan 196, Östra Danhultahuset, 
Kockans hus
Uppfört av Gustav Jönsson i Danhult som 
annex till Hotell Strandbaden. Fru Kock -
Olsson drev charkuteri i huset, i vilket fall 
1947. Information och bilder saknas.

Mellbystrandsgatan 1 (Kullagatan 177)
1968 slutade Gunnar Borg hos Andersson & 
Johansson och öppnade egen verkstad i 
Strandbaden. Verkstaden fick namnet Gun-
nars Keramik och förlades i källaren på det 
nybyggda huset. Butik fanns i markplan och 
bostad på över våningen. Gunnar Borg var 
aktiv i sin verkstad fram till sin död 2007. Bild 
från Höganäs och Kullabygdens Bildarkiv.

Kullagatan 163, Modighs bageri
Huset uppfördes 1934 av byggmästare Hil-
ding Jönsson. Paret Modigh drev bageri från 
1936 till 1943. Bengt Ture Modigh bakade och 
hustrun Emmy körde ut brödet. Bilder från 
verksamheten saknas. Bild från boken Svensk 
Bebyggelse.

Kullagatan 175, Hugo Bogrens Åkeri
Hugo Bogren (Leif Bogrens far) hade tre 
hästar i sitt åkeri och stall bakom bonings-
huset. På bilden, från Doris och Leif Bogren, 
står Elsa Bogren med dottern Gun framför 
huset.

Nu behöver vi din hjälp!
Ragnar Falck och Berto Lindbom står bakom 
den här foldern. Vi har fått hjälp med infor-
mation och bilder från många håll och vill 
tacka bland andra: Bo Bladh, Doris och Leif 
Bogren, Siv Göransson, Karin Hansson, Clas, 
Johan och Magnus Hellstrand, Tommy Lind-
ström, Siv och Hans-Erik Olsson, Anders 
 Planander,  Margaretha Ramsay, Elisabeth och 
Lennart Rosenqvist, Marianne af Ugglas, Gerd 
och Ulf Wallenholm samt Mikael Wessman.

Ambitionen är att ta fram en skrift med 
många fler historiska bilder och berättelser 
om människorna, verksamheterna och intres-
santa 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 foldern.

Bildmaterialet kommer från flera olika 
källor. 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

Överst: Carl-Johan Bergdahl framför varuauto-
maten vid Bergdahls affär i Villa Strandhem. 
Bild från Magnus Hellstrand.

Underst: Stig ”Pigge” Svensson får hjälp av 
Elsa Olsson att tanka mopeden på BP-macken. 
Bild från Siv och Hans-Erik Olsson.

Överst: Edith Lindström bakom disken på 
Lindströms Charkuteriaffär. Bild från 
Tommy Lindström.

Underst: Boel Andersson bakom disken på 
Cykelaffären Kullen. Bild från Karin 
Hansson.

Till vänster: Löpsedel från Kvälls-Posten 
med Elsa Bogren framför sitt sönderkörda 
hus på Kullagatan 194. Löpsedel från Doris 
och Leif Bogren.

Den här historiska 
tillbakablicken är utgiven 

av  Strand badens Byaförening 
        till årsmötet 4 april 2018. 

www.strandbaden.info

Kullagatan 171, Lindströms Charkuteri
1935 lät Esaias Lindström byggmästaren Hil-
ding Jönsson bygga funkishuset som skulle 
inrymma Esaias och brodern Stures charku-
teri. Sture med hustrun Edith startade 
rörelsen medan Esaias intresse svalnade. Läs 
Sture Lindströms (son till Edith och Sture)
intressanta berättelse i Strandbladet 1/2012.
Bild från Tommy Lindström.

Höllviksgatan 5, Jörgensens slakteri
Bror Karl Jörgensen och Paulina drev slakteri. 
Information och bilder saknas.

Kullagatan 210, skomakeri, frisersalong, 
brödbutik och postombud
Sigvard Larsson lät bygga huset 1940 och 
startade skomakeri i utbyggnaden. Därefter 
drev Greta Lundberg frisersalong. Hon efter-
träddes av fru Gustavsson. 1967 köpte Gerd 
och Ulf Wallenholm huset. Gerds mor Ella 
Jönsson sålde bröd och övertog även post-
verksamheten från Elsa Olsson i stations-
huset. Posten hade en kort tid däremellan 
funnits i BP-macken. Bild från Gerd och Ulf 
Wallenholm.

Krapperupsvägen 5, Cykelaffären Kullen
Gunnar ”Nelly” Anderssons leksaks- och 
sportaffär flyttade hit 1935 från Dannevangs-
vägen 12. Affären upphörde 1976. Lokalen 
användes därefter av Bengt Fältskär som till-
verkade och sålde tennföremål. Bild från 
Karin Hansson och Siv Göransson.

tvättstuga som sköttes av Astrid Svensson. I 
källaren på stora huset fanns frysskåp för all-
mänheten. Mer information och bilder från 
verksamheterna saknas.
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Allt började med järnvägen
Strandbaden tillhör de yngsta samhällena 
på Kullahalvön. Här var ödemark fram till 
1910, då järnvägen Höganäs-Mölle anlades 
och stationen uppfördes. Samtidigt byggdes 
ett hotell och ett antal villor. Platsen kallades 
också för ”Ödemarken” innan järnvägen 
drogs fram. Det var från början meningen att 
 stationen skulle heta Tjörröd, men den fick 
till sist det helt nya namnet Strandbaden. 
1963 avgick det sista tåget och 1965 blev 
 stationen privatbostad.

Här nedan följer några nedslag i Strand-
badens stolta historia. Mycket mer informa-
tion finns i Strandbladet nr 1/2010 som 
finns att läsa på Strand badens Byaföre
nings hemsida, www.strandbaden.info

Det är byaföreningens ambition att publi-
cera en skrift med fler bilder och historier 
från det gamla Strandbaden.

1, 2. Hotell Tallbacken
Hotell Tallbacken byggdes 1932 på den tomt 
där Tallbackens  kaffestuga haft sin plats 
sedan 1924. På den närliggande badplatsen 
fanns badbrygga, badflottar och rutschkanor 
(2). Bakom hotellet anlades tennisbanor. 
Hotellet revs 1970.

3. Gränshyddan, Krapperupsvägen 2
Villa Gränshyddan, byggd omkring 1927, 
ligger på norra sidan om gränsen mellan 

Brunnby och Väsby församlingar. Här, vid 
Dannevangsvägen, gick förr gränsen mellan 
Höganäs och Brunnby kommun och gränsen 
fortsatte väster om landsvägen ned till 
stranden, där den avslutas i själva vatten-
linjen med ett stort granitblock, ”Svarta 
stenen”. 

4. Hotell Strandbaden/Örestrand
Sommaren 1910 invigdes Strandbadens bad-
paviljong, senare Hotell Strandbaden, med 
café- och matsalsverandor på ovan våningen. 
I källarplanet fanns kök och några resande-
 rum. I början av 1930-talet byggdes ett 
annex. Sedan 1960 har anläggningen drivits 
av Svenska missionskyrkan och närstående 
verksamheter under namnet Örestrand. 1982 
tillkom Örestrands kyrkan och 2009 en ny 
hotellbyggnad. Våren 2018 fick verksam-
heten tillbaka sitt forna namn Hotell Strand-
baden.

5. Stationen
Se den inledande texten.

6. Hemgården, Pensionat Solhaga och 
Villa Strandhem
1925 uppfördes Hemgården med bl a bageri 
med café som drevs av Elly och Karl-Erik 
Bengtsson. 1929 öppnade Frida och Alma 
Åkesson Pensionat Solhaga. Pensionatet 

stängde omkring 1950. Carl Johan och Hulda 
Bergdahl drev C J Bergdahls Specerier & Deli-
katesser i Villa Strand  hem 1928-1949. Flera 
handlare följde tills affären stängde 1959.

7. BPmacken, Närbutiken Öppet
Närbutiken Öppet (senare Mat-Öppet) på 
Kullagatan 222 öppnade 1975. Det fanns 
sedan 1957 en BP bensinstation på platsen. 
På bilden ses inne havarna Alf och Elsa Olsson 
med sonen Hans-Erik. Butiken och bensin-
stationen stängde 1995.

9. Bröderna Svenssons Bageri & Conditori
Bröderna Yngve och Gustaf Svensson drev 
verksamheten på Kullagatan 187 åren 1932-
1951.

10. Tjörröds mölla
Åren 1835-1935 (osäkra årtal) stod Tjörröds 
mölla i hörnet av Kullagatan och Väsby 
Fäladsväg. 

11. Lasses diversehandel
Lasses diversehandel fanns på på Kullagatan 
153 (nuvarande Rosa huset). Lars och Ulla 
Hansson tog över affären efter Lars far 1948. 
Affären byggdes ut 1960. 

12. Svenska Smergelskiffabriken
Svenska Smergelskiffabriken grundades 1908 
av Janne Rydström för tillverkning av slip-
skivor. 1979 blev bolaget ett helägt dotter-
bolag till AB Slipmateriel-Naxos, som i sin tur 
ägdes helt av Höganäs AB. Driften lades ner 
1981 och fabriksbyggnaderna revs i slutet av 
1990-talet.

13. Länssjukhemmet Margreteberg
Byggnaden inrymde Länssjukhemmet 
 Margreteberg. Höganäs bolaget köpte fastig-
heten av Landstinget 1961 och använde loka-
lerna till företagshälsovården. 1968 blev 
huset dessutom kontor för bolagets 
entreprenad avdelning. Huset stod tomt i 
många år innan det blev vandrarhem i början 
av 1990-talet. Från 2014 användes bygg-
naden som asylboende fram till 2017 då 
 fastigheten köptes av Höganäs kommun för 
att säkerställa boenden för nyanlända 

         Bilden nedan visar järnvägsövergången vid 
nuvarande Smögengatan ca 1940. 
Foto och förlag: Arthur Rube (vykort)
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Bild från Höganäs kommuns bildarkiv.

Foto och förlag: Arthur Rube

Foto: Peter P Lundh, © Höganäs Museum

Vykort: AB Flygtrafik O Liljeqvist

Margreteberg 29 augusti 1949. Foto: Karl Persson, Höganäs kommuns fotoarkiv.

Foto & Förlag: O. Wallenburg, Mölle

Stins Knut Johan Knutsson på Strandbadens station omkring 1910. Längst till vänster skymtar torpet Håkan Hans som revs 1927 och gav plats 
åt Villa Gränshyddan. Till höger om torpet ligger Norrehus, uppfört redan 1908. Foto: Peter P Lundh, © Höganäs Museum

Vykort: A/B Flygtrafik. Foto: Liljeqvist
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