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Sagt i Strandbaden...

Vad tyckte du om det första 
numret av Strandbladet?

– Jätterolig läsning och bilderna 
från förr var kul. Att läsa Strand-
bladet är som att läsa Höganässidan 
i HD – innehållet har att göra med 
oss som bor här och då blir det extra 
intressant. Trafiksituationen i 
Strandbaden är speciellt viktig för 
mig bland annat därför att jag har 
små barn här. Det var bra att Trafik-
gruppen beskrev i tidningen vad 
den har åstadkommit så här långt. 
Strandbaden kommer inom kort 
få tillbaks sin postort. Vad tycker 
du om det? 

– Vi är en egen ort idag. Strand-
baden finns utsatt på kartan och vi 
har egna Strandbadenskyltar. Därför 
tycker jag det faller sig naturligt att 
vi också ska ha Strandbaden som 
postort. 
Hur ser du på de åtgärder som 
Trafikgruppen har fått igenom 
längs väg 111? 

– Trafiksituationen har blivit lite 
bättre när väg 111 blivit smalare och 
refuger anlagts. Det har blivit svå-
rare att köra om även om det alltid 
kommer finnas sådana som fulkör. 
Jag tycker man borde göra befint-
liga övergångsställen säkrare 
genom till exempel ”tryckrödljus”. 
Många barn måste korsa väg 111 
flera gånger varje dag. Vi måste 
tänka på dem. 
Besökte du Strandbadens 
100-årsjubileum?

– Nej, det gjorde jag faktiskt inte. 
Jag är lite av en hemmatjej som 
gärna prioriterar att vara med mina 
barn och man. Det finns helt enkelt 
inte tillräckligt med tid. 
Vad skulle du vilja att föreningen 
arbetar för?

– Fortsätt arbeta aktivt för att för-
bättra trafiksituationen. Arbeta 
också gärna för att föra samman bo-
enden i de olika områdena i Strand-
baden och skapa en ”Strandbaden-
känsla” bland oss som bor här. 

Vad tyckte du om det första 
numret av Strandbladet? 

– Det var ett trevligt initiativ. Tid-
ningen kan vara ett bra instrument 
att använda för att skapa gemen-
skap i Strandbaden. Jag tror det är 
bra att den är utformad som en tid-
ning och inte som ett blad, som 
kanske inte uppmärksammas på 
samma sätt. 

– Det skulle vara trevligt om per-
soner som bott länge i Strandbaden 
fick sin berättelse publicerad i tid-
ningen. 
Strandbaden kommer inom kort 
få tillbaks sin postort. Vad tycker 
du om det? 

– Det känns inte livsviktigt med en 
egen postort, men en egen postort 
förtydligar i och för sig att Strand-
baden är en egen ort – och det 
tycker jag är bra. 
Hur ser du på de åtgärder som 
Trafikgruppen har fått igenom 
längs väg 111?

– Varje åtgärd är en förbättring 
men det finns mer att önska. Jag har 
bevittnat flera incidenter vid kors-
ningen väg 111 och Dannevangs-
vägen, där det varit nära att sluta i 
tragedi. Bland annat på grund av 
galna omkörningar vid övergångs-
stället. 

– En cykel- och gångväg från 
Dannevangsområdet till Nyhamns-
läge skulle vara toppen. Då skulle 
alla våra barn slippa korsa väg 111 
när de ska till skolan eller kompi-
sarna. På min önskelista står själv-
klart även en förbifart utanför 
Strandbaden. 
Besökte du Strandbadens 
100-årsjubileum?

– Nej tyvärr. Jag arbetade den 
helgen. 
Vad skulle du vilja att föreningen 
arbetar för?

– Midsommarfirandet är jättetrev-
ligt och en tradition som jag verk-
ligen tycker man ska bevara. 

– Även andra aktiviteter, till 
exempel grillkvällar, skulle vara ett 
trevligt inslag. En sån aktivitet tror 
jag ska ske under enkla förhål-
landen, till exempel att var och en 
tar med egen mat och dryck. 

Vad tyckte du om det första 
numret av Strandbladet? 

– Det var både roligt och intres-
sant. Jag har bara hört positiva kom-
mentarer från boende. Själv har jag 
bott i Strandbaden i hela mitt liv. 
Strandbaden kommer inom kort 
få tillbaks sin postort. Vad tycker 
du om det? 

– Jag tycker det är bra. Vi har ju 
haft Strandbaden som postort tidi-
gare. Alla jag har talat med är posi-
tiva till bytet. 
Hur ser du på de åtgärder som 
Trafikgruppen har fått igenom 
längs väg 111?

– Jag upplever att hastigheterna 
har sänkts lite grann. Åtgärderna är 
bra men inte tillräckliga. Folk kör ner 
trafikmärkena eller kör om dem på 
fel sida. 

– Nästan varje hus längs Kulla-
gatan har haft besök av bilar i sina 
trädgårdar så länge jag bott i 
Strandbaden. 1992 förolyckades min 
morbror då han blev påkörd när han 
korsade ett övergångsställe i höjd 
med Rosa Huset.

– Papp-poliserna som medverkade 
vid ”50-dagen” tidigare i år fick trafi-
kanterna att haja till och sänka has-
tigheten. 
Besökte du Strandbadens 
100-årsjubileum?

– Självklart! Jag med många andra 
tyckte det var ett jättebra initiativ. 
Jag gick förvisso inte tipsrundan ef-
tersom jag hade mina små barnbarn 
med mig. Fotoutställningen var 
uppskattad och jag träffade en hel 
del gamla Strandbadenbor. 
Vad skulle du vilja att föreningen 
arbetar för?

– Förr anordnades det Luciatåg på 
Örestrand, Strandbaden hade ett 
eget fotbollslag och föreningen ord-
nade med logdans och gjorde buss-
utflykter. Idag är Strandbaden större 
och en ny generation flyttar in till 
byn.

– Jag skulle tycka det vore roligt 
om vi i Strandbaden skapade nya 
traditioner tillsammans. Föreningen 
kanske skulle kunna börja genom 
att bjuda in till något så enkelt som 
korvgrillning vid Örestrand?

Vad tyckte du om det första 
numret av Strandbladet?

– Den var mycket intressant och 
flygfotografierna var väldigt trev-
liga. Mycket intressant över lag med 
de gamla bilderna och genom be-
rättelserna får vi en god kännedom 
om Strandbadens utveckling. Öns-
kemålet i de kommande numren 
kan vara att ni i byföreningen be-
rättar tydligare vilket område ni ar-
betar för och att ni verkar för hela 
orten.
Strandbaden kommer inom kort 
få tillbaks sin postort. Vad tycker 
du om det? 

– Inom familjen har vi delade me-
ningar om detta (skratt). Eftersom vi 
bor på Strandbadsvägen så tycker 
frun att det blir kaka på kaka, medan 
jag tycker det bara blir trevligt. Vi 
krigar däremot inte om det hemma. 
Hur ser du på de åtgärder som 
Trafikgruppen har fått igenom 
längs väg 111?

– Allt som kan göras för en säkrare 
trafik och för att få ordning på 
denna är bra åtgärder. Att bygga 
väg 111 öster om Strandbaden är 
viktigt och det har vi pratat om 
redan för 30 år sedan. Då drev kom-
munen på och ämnet kändes he-
tare. Nu känns det som att det dröjer 
innan det blir någon ny väg. Man 
måste trycka på!
Besökte du Strandbadens 
100-årsjubileum?

– Självklart! Framförallt att titta på 
de gamla korten var väldigt givande, 
beskrivningen om hur ni jobbar i by-
föreningen var intressant och man 
fick bättre insikt i detta. Filmvisning 
om sista tåget till Mölle var också 
väldigt bra och jag tycker det var ett 
mycket fint jubileum över lag.
Vad skulle du vilja att föreningen 
arbetar för?

– Jag vill försöka få med fler bo-
ende här i Kullens Havsbad till byför-
eningen så att vi kan öka vårt infly-
tande. Vägföreningen sysslar enbart 
med vägarna och är inte en byför-
ening. Jag tycker att byföreningen 
ska arbeta för och anordna evene-
mang så att gemenskapen mellan 
de boende ökar.

Leif Bogren Anna Björklund Anna ErhagenRolf Leire

Intervjuer genomförda under 
hösten 2010 av Pernilla Myre-
felt och Livia Deak Jönsson.
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...och några rader från redaktören!

Så kan vi så smått 
börja summera ett 
för Strandbaden 
mycket händelse-
rikt jubileumsår. 
Det kan inte nog 
poängteras att alla 
aktiviteter och 
arrangemang som 
genomförts av 

byföreningen syftar till att profilera och 
skapa ett mervärde för oss alla som bor här 
i Strandbaden. 

Just nu har du Strandbladet nr 2/2010 i 
din hand, en viktig del i byföreningens 
arbete med att vidareutveckla samhörig-
heten för oss boende i Strandbaden. 

Tidningen ser vi som kronan på verket i 
informationsflödet, den vardagliga infor-
mationen hämtas med fördel via hemsidan 
www.strandbaden.info som kompletteras 
av vårt nyhetsbrev Strand-Bulletinen för att 

nå fram med viktig information till med-
lemmarna kring aktuella händelser. 

Anmäl din e-postadress på vår hemsida 
under Nyhetsbrev om du inte fått något av 
oss nu i december.

En viktig punkt under höstens styrelse-
möten har varit engagerade samtal med 
inriktning på den framtida utvecklingen av 
byföreningens verksamhet.

Jag inbjuder er alla medlemmar att ta del 
av och tycka till kring dessa frågor som 
beskrivs på sidan 4 här i tidningen. 

Det är min förhoppning att ni genom 
denna tidning får en stunds avkopplande 
läsning under julhelgerna.

God Jul och Gott Nytt År!

Strandbaden i november 2010

Karl-Axel Barkentin

Ja, då sitter du här med ett nytt nummer av 
Strandbladet i handen! Denna gången är 
tidningen späckad med 20 sidor läsning  
lagom till julhelgerna. Faktum är att tid-
ningen är så fullmatad att jag fått överge 
lite av mitt utrymme för att annonserna 
nedanför skulle få plats. Men jag klagar 
inte. Det är tack vare våra annonsörer som 
utgivningskostnaderna för denna tidning 

är nästintill obefintliga för föreningen. 
En övervägande del av våra annonsörer bor 
på orten eller har någon slags anknytning 
hit, gynna dem gärna! 

God Jul och Gott Nytt År på er!

Adrian Wallenholm

MÄKLAREN MED KÄNSLA FÖR STRANDBADEN
Att � ytta och byta boende är en process.
 Kontakta oss för värdering på ett tidigt 

stadium – så blir besluten enklare.
VÄLKOMMEN!

Bruksgatan 13, Höganäs

Mobiltelefon 0703-30 62 63

www.skyvell.se  ulrika@skyvell.se

© Strandbadens Byaförening 2010
E-post: info@strandbaden.info
Web: www.strandbaden.info
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Information från Styrelsen

Ordförande
Karl-Axel Barkentin, Skanörgatan 11
Tel 042-33 18 73, 070-586 18 72
E-post kabarkentin@hotmail.com

Vice ordförande
Livia Deak Jönsson, Dannevangsvägen 22
Tel 042-12 96 34, 070-238 14 01
E-post livia.deak.jonsson@gmail.com

Kassör
Adrian Wallenholm, Tärnvägen 4
Tel 042-33 35 33, 070-666 15 35
E-post adrian@wallenholm.se

Sekreterare
Pernilla Myrefelt, Dannevangsvägen 6
Tel 042-34 94 49, 070-381 27 84
E-post pernilla@myrefelt.se

Ledamöter
Sigurd Berg, Skanörgatan 7
Tel 042-34 37 28, 070-623 71 61
E-post monica.sigurd@hotmail.com

Jan Jurkiewicz, Triftvägen 7
Tel 042-33 16 65, 070-554 38 91
E-post jj@egecarpet.com

Barbro Walsh, Krapperupsvägen 21B
Tel 042-34 44 24, 0730-57 42 66
E-post barbrowalsh@hotmail.com

Valberedning
Ulf Wallenholm, Kullagatan 210
Tel 042-34 34 43
E-post ulf.wallenholm@hem.utfors.se

Leif Bogren, Kullagatan 175
Tel 042-34 08 58
E-post leif.bo@telia.com

Revisorer
Doris Fröjd Bogren, Kullagatan 175
Tel 042-34 08 58
E-post leif.bo@telia.com

Marie-Louise Lindström, Kullagatan 171
Tel 042-34 37 49
E-post tolistrandbaden@gmail.com

... att marknadsföra Strandbaden inåt och utåt genom
... att ge ut tidningen Strandbladet minst en gång per år.
... att byföreningens hemsida hålls levande och utvecklas kontinuerligt.
... att uppdatera medlemmarna med aktuella händelser genom återkommande 
 e-nyhetsbrev Strand-Bulletinen.
... att medverka till en ”mjuk” etablering av Skåneleden genom Strandbaden.
... att synliggöra och framhäva ortens näringsliv på hemsidan, i tidningen, i nyhetsbrev 
 samt övrig media vi kan påverka.

... att öka trivsel och mervärde för de boende genom
... att arbeta för ökad säkerhet på väg 111 samt att arbeta för att väg 111 dras öster om 
 byn tidigare än Trafikverkets plan 2035.
... att förhandla fram prisvärda energiavtal i samverkan med övriga byföreningar inom 
 Höganäs kommun.
... att hålla grannsamverkan levande genom ”Grannar mot brott”.
... att skapa ett ”välkomstpaket” med information för nyinflyttade till Strandbaden.
... att arrangera träffar för föreningens medlemmar så att gemenskapen i byn ökar.
... att förhandla så att Höganäs busslinje ”Flexlinjen” också omfattar Strandbaden.

... att stärka inflytandet för de boende genom
... att öka föreningens medlemsantal, vilket stärker föreningens ekonomi och 
 handlingskraft och därigenom möjligheten för de boende att påverka ortens framtid.
... att föra en nära dialog med kommunens ledande politiker om ortens utveckling.
... att ha en hög beredskap för att agera för Strandbadens bästa vid nyuppkomna 
 situationer eller frågeställningar.

Mot nya mål!
Styrelsen i Strandbadens Byaförening vill 
ta tillfället i akt att presentera de målsätt-
ningar vi har tagit fram för föreningen.
Först vill vi sammanfatta de aktiviteter som 
genomförts och pågår just nu, samt öppna 
en dialog till er medlemmar med vad ni 
tycker att vi ska fokusera på.

Verksamhetsåret 2010/2011 började i 
mitten av april med ett mycket välbesökt 
årsmöte, där bl a Strandbadens Trädgårds-
stad presenterades. Péter Kovács var där 
och berättade om kommunens planer för 
vårt närområde tillsammans med planerna 
för kommunen i sin helhet.

Den 9 maj firades ett välbesökt 100-års-
jubileum av Strandbadens tillkomst med 
pompa och ståt. Traditionellt midsommar-
firande genomfördes på minst tre platser i 
Strandbaden, det på Dannevangsområdet 
var i föreningens regi. Vid midsommartid 
kom också beskedet från postnummer-
rådet om att vi får tillbaks vår postort, extra 
glädjande eftersom detta är något fören-
ingen arbetat för i många år.

Ett stort arbete har lagts ned på att vida-
reutveckla föreningens hemsida och vi har 
nyligen börjat sända ut månatliga nyhets-
brev via e-post, ”Strand-Bulletinen”.

Just nu är allt fokus riktat mot arbetet 

Styrelsen 2010-2011, från vänster: Jan Jurkiewicz, Karl-Axel Barkentin, Sigurd Berg, Livia Deak 
Jönsson, Barbro Walsh, Pernilla Myrefelt och Adrian Wallenholm.

Strandbadens Byaförening ska arbeta för...

med detta nummer av Strandbladet, en 
uppföljare till den förra utgåvan som blivit 
mycket uppskattad av er läsare.

Vi vill få er att lämna synpunkter och 
kompletterande förslag till de nedanstå-
ende målen. Sedan kan vi gemensamt dis-
kutera detta på kommande årsmöte. 
Har du många idéer? Bli medlem, kom på 
mötet och gör din röst hörd! /Styrelsen
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Säkrare genom Strandbaden

BEHÖVER DU 
HJÄLP MED EL ELLER   

INSTALLATION AV LARM?
042-651 01

www.cederhags.se

Strandgruppen och frivilliga har genomfört 
strandrensning på hela sträckan mellan 
Margreteberg och Stora Skärsvägen den 15 
maj med resultatet att tolv sopsäckar 
fylldes med skräp samt en död svan. Nästa 
år samlas vi på nytt i mitten av april.

Gruppen har också deltagit i förprojekte-
ringsarbetet med Kullaledens sträckning 
genom Strandbaden. Kullaleden kommer 
att bli en del av Skåneleden och kommer 
att finansieras genom EUs landsbygdsut-
vecklingsprogram Leader. Leaderprojektet 

innebär att både kommunala, kommersiella 
och ideella insatser ska till för att bidraget 
på 49% av totalkostnaden ska betalas ut. 

Förprojekteringen skall vara presenterad 
för Länstyrelsen den 30 november 2010, 
som därefter har att fatta beslut i ärendet. 

Information från Strandgruppen

Strandgruppen består av:

Karl G Nilsson, Drivhusvägen 4
Tel 042-34 36 38
E-post puffinus@live.se

Jens Gislev, Smögengatan 4
Tel 042-34 10 99, 070-203 56 71
E-post jens.gislev@telia.com

Strandgruppens verksamhet behöver 
fler personer som kan tänka sig att 
engagera sig i de frågor som finns.

Trafikgruppen består av:

Eva Sture, Krapperupsvägen 8
Tel 042-34 45 04, 070-719 67 73
E-post prinssture@telia.com

Ragnar Falck, Kullagatan 188
Tel 042-33 33 75, 070-524 80 54
E-post ragnar.falck@falcks.eu

Ulf Wallenholm, Kullagatan 210
Tel 042-34 34 43, 070-799 73 90
E-post ulf.wallenholm@hem.utfors.se

Trafikgruppens förslag finns att läsa på 
www.strandbaden.info.

På 50-dagen passade byaföreningens ord-
förande Karl-Axel Barkentin på att diskutera 
föreningens kampanj ”Bygg 111 Östra nu” 
med Ulf Molin, biträdande kommunalråd.

9 av 10 kör för fort
Trafikverkets (f d Vägverkets) mätningar 
visar att 90 procent av fordonen överträder 
hastighetsbegränsningen 50 km/tim på 
väg 111 genom Strandbaden.

Trafikgruppen arrangerade därför en ”50-
dag” den 29 augusti för att uppmärksamma 
trafikanterna på hastighetsbegränsningen.

Vägsträckan försågs med ett stort antal 
extra 50-skyltar. Fem poliser i papp över-
vakade dessutom trafiken. 

En hastighetsvagn var också utplacerad 
för att upplysa förarna om hur fort de 
körde.
– Vi hoppas nu att aktionen ska bli en väckar-
klocka för alla som trafikerar sträckan och att 
det skapar en förståelse hos trafikanterna. I 
förlängningen ska det förhoppningsvis leda 
till färre tillbud och ökad hänsyn, säger Eva 
Sture i Trafikgruppen.

Trafikgruppens Eva Sture tar hjälp av poliser i 
papp för att få bilisterna att hålla hastigheten 
genom byn.

50-dagen uppmärksammades i bland 
annat Helsingborgs Dagblad, Lokaltid-
ningen och Expressen/Kvällsposten. 

Om Trafikgruppen
Trafikgruppen i Strandbaden arbetar för en 
säkrare trafikmiljö på väg 111. I gruppens 
första åtgärdsprogram återstår två punkter 
som ska åtgärdas i vinter: refuger och chi-
kaner (kurvor liknande de som anlagts i 
Nyhamnsläge) vid Dannevangsvägen och 
Marstrandsgatan. Med dessa åtgärder finns 
förhoppningen att trafikanterna ska dämpa 
hastigheten och undvika omkörningar. 
– Vi hoppas givetvis på förståelse från trafi-
kanternas sida. Vi vill få till stånd en säker tra-
fikmiljö för alla, och framförallt för barnen, 
säger Eva Sture som är ordförande i Trafik-
gruppen.
– De åtgärder vi har fått genomförda hittills 
var högprioriterade, säger Eva Sture. Nu 
kommer nästa etapp: hur vill vi att vägen ska 
se ut och fungera fram till att en ny väg byggs 
utanför byarna?

Bygg 111 Östra Nu
Så heter kampanjen som Strandbadens 
Byaförening startat med syftet att 
påskynda den nya sträckningen av väg 111 

utanför Strandbaden 
och Nyhamnsläge. 

Arbetet leds för när-
varande av Trafik-
gruppen men en 
kampanjgrupp ska till-
sättas för att dra upp 
riktlinjerna för det 
fortsatta arbetet.
 
Kampanjen har en 
egen hemsida: 
www.bygg111ostra.nu
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Strandbadennyheter i repris

Höganäs tidning måndag 23 juli 1928

Stal två kor på fältet, sökte avyttra dem 
hos slaktare. En skrädderiarbetare Oskar 
Ludvig Persson från Hasslarp blev i lördags 
av fjärdingsman Nyman anhållen vid 
Strandbadens station. Anledningen härtill 
var, att landsfiskalen i Höganäs uppringts 
av slaktare Göransson i Strandbaden, om 
att en person hos honom sökt avyttra ett 
par kor, som Göransson misstänkte vara 
stulna. Fjärdingsman Nyman beordrades till 
platsen och efter erhållet signalement 
greps skräddaren-kohandlaren å Strandba-
dens järnvägsstation strax före tågets 
avgång.

Vid förhör på lördagseftermiddagen 
inför landsfiskal Nibelius, efter vilket den 

anhållne förklarats häktad och i går morse 
införpassats till länsfängelset i Malmö, har 
följande framkommit:

Persson, som är skräddare till yrket, hade 
i torsdags erhållit ledigt och över Helsing-
borg begivit sig till Höganäs. Vid åsynen av 
de feta, präktiga jerseykorna å lantbrukare 
Torwald Jönssons klöverfält utmed lands-
vägen till Strandbaden, hade Persson fått 
idén att göra kreatursaffärer. Beslutet synes 
omedelbart ha följts av handling, i det att 
han genast uppsökte slaktare Göransson, 
som bor i närheten på andra sidan vägen. 
Persson tog ej korna med sig vid första 
affärsbesöket hos slaktaren på fredags-
kvällen, och Göransson var ej benägen att 
köpa ”grisen i säck”. Påföljande morgon 
infann sig den energiske skräddaren-

150 villa- och jordägare på vägkonferens i Strandbaden

Under tisdagen var ett 150-tal villa- och 
jordägare samlade till informationsmöte 
på hotell Tallbacken i Strandbaden. I själva 
verket berördes inte alla, som kommit 
tillstädes av den vägförening för iordning-
ställandet och underhållandet av vägnätet 
ute i Strandskogsområdet. Mötet hölls 
med distriktslantmätare Gösta Jonsson, 
Hälsingborg, som informator, varvid denne 
betonade den skyldighet som åligger varje 
tomtägare att enligt lag deltaga i under-
hållet. Distriktslantmätare Jonsson föredrog 
samtliga yttranden, vilka var angivna av 

Från den ”stora vägkonferensen” i Strandbaden. Herrarna i främre ledet är från vänster 
byggnadsnämndens ordförande fanj. Svensson, informationsledaren distriktslantmätare 
Gösta Jonsson, Hälsingborg, disponent Lennart Vinck, Hälsingborg, och med hatt lantbr. 
Jöns Andersson, Brunnby. (OBS! Bildtexten gäller originalartikel till höger /red.) 

länsstyrelsen, länsarkitekten, lantmäteri-
kontoret, kommunalnämnden, byggnads-
nämnden och villaägareföreningen.

De berörda bestämde att en vägför-
ening skulle bildas, men då dagens sam-
manskomst endast var en information, fick 
distriktslantmätaren i uppdrag att samman-
kalla till ett nytt möte för vägföreningens 
bildande, vilket enligt vad distriktslantmä-
taren för dagen kunde överblicka, knappast 
kan ske i år.

Mötet som tog sin början kl. 10 pågick i 
två och en halv timme.

Foto: Per-Olof Cederberg

Skräddare från Hasslarp på kohandel i Höganäs
kohandlaren åter hos Göransson med 
tvenne välfödda mjölkkor, som han ledde i 
tjudret. Slaktaren kände igen korna såsom 
tillhörande Torwald Jönsson och uppringde 
omedelbart landsfiskal Nibelius. När skräd-
daren såg affären taga denna ofördelaktiga 
vändning, släppte han korna och gav sig 
springande därifrån. Fjärdingsman Nyman 
var emellertid snart på platsen och hade 
inom kort fasttagit kreaturstjuven.

Persson har tidigare varit straffad och fri-
gavs i våras från länsfängelset i Gävle efter 
6 månaders straffarbete för andra resan 
stöld. Den häktade har uppgivit sig ha en 
sjuklig benägenhet att tillägna sig andras 
ägodelar. 

(Artikel saxad från Kullens Hembygdsfören-
ings hemsida, www.hembygdshistoria.se)

Har du sparat några gamla artiklar om Strandbaden som du vill dela med dig av i tidningen? Hör av dig till Strandbladets redaktion!

Denna artikel om konferensen som 
hölls inför bildandet av Vägföreningen 
Kullens Havsbad publicerades i Hel-
singborgs Dagblad i juli 1955. Själva 
sammankomsten ägde rum 14/7 1955. 

Artikeln och fotografierna har vi fått av  
Nyhamnaren Per-Olof Cederberg, 
mångårig släktforskare och ett 
levande uppslagsverk när det gäller 
bygdhistoria. Det han mot förmodan 
inte har i huvudet när man frågar, kan 
man oftast finna svar på i hans bibli-
otek. Han var själv på mötet denna 
dag som frilansfotograf åt HD. Enligt 
Pelle fanns det många ”nyfikna” Kul-
labor på mötet som inte hade någon 
anknytning som helst till området. 
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Länssjukhemmet som blev hotell

Länssjukhemmet i Margreteberg den 29 augusti 1949.
Foto: Karl Persson, ur Höganäs Kommuns fotoarkiv.

I Strandbaden fanns en gång ett sjukhem 
och konvalescenthem med ett av de bästa 
lägena i bygden och fastigheten var även 
känd för sin vackra trädgård. Detta har 
sjukvårdsbiträden/sjuksköterskor som 
tidigare arbetade på sjukhemmet berättat. 
Ringklockan till jourhavande sjuksyster 
sitter fortfarande kvar på väggen i ett av 
rummen och det finns fortfarande ett hiss-
schakt i huset som är lite av ett mysterium. 
Om det finns någon som kan tala om för 
oss vad denna hiss användes till, skulle vi bli 
väldigt glada. 

Det var då det. Först tog Höganäsbolaget 
över fastigheten och gjorde det till sin ”sjuk-
stuga” och sedan blev det kontor, därefter 
stod det tomt i många år. 

Trädgården tänktes det inte mycket på 
och till slut växte den igen. När huset inte 
användes till något blev det en riktig urskog 
runt det och till sist kunde man knappt se 
byggnaden från Kullagatan. Ett litet försök 
att starta vandrarhem gjordes i början av 
1990-talet, men det var först när Lena Qui-
ding (då Whittaker) fick köpa huset 1996, 
som det omvandlades till ett Lågprishotell 
och Vandrarhem. 

Då tog det fart. Trädgården gallrades 
och gjordes fin genom Farmartjänsts 
försorg och några väldigt ovanliga träd 
och buskväxter upptäcktes och bevarades. 
Däribland några mycket ovanliga lönnar 
som nu sprider sina kronor över den nedre 
gräsplanen. Det blev med tiden ytterligare 

ombyggnationer som resulterade i fler rum 
och idag finns det 25 rum med varierande 
standard. Huset har också fått en ny upp-
värmning, dvs den gamla anrika oljepannan 
(mycket väl fungerande), har ersatts av 
värmen från sol och berg. Pannan står kvar 
som en relik från svunna tider och om det 
skulle knipa så kan man dra igång den igen. 

Lena minns kommentarerna från mäk-
laren och allmänheten när hon köpte huset. 
Ingen trodde att man kunde göra något av 
detta gamla nedgångna före detta sjukhem. 
Lena såg det som andra inte såg, nämligen: 
Det fantastiska läget, utvecklingsmöjlighe-
terna, det välbyggda och stabila huset - om 
man tittar på det nu i efterhand så ser man 
det som Lena såg då. År 2002 gjordes en 
tillbyggnad i form av en matsal / festlokal 
där man kan fira födelsedagar, bröllop, ha 

konferenser, med mera. Dessutom finns här 
en pub med goda och ovanliga ölsorter, 
samt en scen för den som vill uppträda. 

Ovanpå denna byggnation finns en fan-
tastisk takaltan där utsikten över vårt vackra 
Öresund kommer till sin rätt. Tillbyggnaden 
gjordes av den lokala byggmästaren Rune 
Larsson, och det är i det närmaste ett mäs-
terverk, i det hänseendet att lokalen är varm 
året runt utan någon som helst uppvärm-
ning. 

Vår pub är faktiskt det enda stället i 
Strandbaden där man sommartid kan 
svalka sig med både glass och öl efter en 
lång dag på stranden!

Ni är alla hjärtligt välkomna att besöka 
oss när ni vill! 
 
Anders och Lena Quiding

En plats för alla – Öppet året runt

Festlokal – pub – trubaduraftnar

www.hoganasvandrarhem.com
info@hoganasvandrarhem.com

Tel: 042-33 17 00
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Historien om Norre Fälad
De uppodlade arealerna i Kullen var inte 
betydande. De inskränkte sig till några 
små åkrar kring gårdarna inom byarna. 
Det var byns jord och däromkring har 
också funnits byns skogar. Allt detta 
framgår vid en studie av den skånska 
rekognonseringskartan från 1812. 
Mellan de södra byarna i Brunnby och 
de norra byarna i Väsby bredde Norre 
Fälad ut sig.

Den omfattande marken hade legat för 
fäfot, varit fälad och allmän betesmark 
sedan lång tid tillbaka. Där har de betande 
kreaturen med ”klöv och mule” hållit 
skogen tillbaka. Dessa fäladsmarker mellan 
byarna i Kullen har ända in på 1800-talet 
varit sanka och på stora områden rena kärr. 
Där har varit gott om stora stenar. Där har 
också vuxit ljung och enrisbuskar. De 
betande djuren fördärvade flertalet träd 
och buskar. För taggarnas skull har slån och 
vildrosbuskar varit i fred liksom vildäpplen. 
Under kalla vintrar har det varit skridskoisar 
över en stor del av Kullaslätten och då har 
man kunnat färdas i alla riktningar med 
häst och släde över slätten. Sommartid har 
vägarna inte varit mycket att skryta med. 
Det var ett stort nyodlingsprojekt som 
sattes igång då byarna enskiftades med 
början på 1820-talet. Byarna sprängdes isär 
genom skiftet. Många gårdar revs ned och 
uppfördes på nytt ute på fäladen, där 
gårdsägaren fick sin jord samlad i ett enda 
stycke. Kanske byggde man upp sin gård 
mitt i sin nya ägoplan. 

Först fick man torrlägga marken, gräva 
diken, bryta upp och vältra bort eller gräva 
ner stora stenar. Rothugga träd, buskar och 
ris. Bränna av ljungen. Gräva ner flygsanden 
och upp leran. För att förbättra jorden 
grävdes många märgelgravar och den så 
kallade märgeln, som innehöll kalk, spreds 
ut på åkrarna. Man byggde utfartsvägar, 
anlade trädgårdar, byggde boningshus och 
uthuslängor. Med andra ord ett arbetskrä-
vande och omfattande storverk, som dock 
krävde god tillgång på billig arbetskraft.

Skiftet
När Norre Fälad skiftades, kom stora 
områden att tillskiftas Krapperup, som 
ägde gårdar i bl. a byarna Skättekärr och 
Smedstorp. Gårdarna No 4 och 10 i Smeds-
torp flyttades ut på fäladen och blev Nyrup, 
som arrenderades av sergeant Christian 
Roslund på 30 år av baron Gyllenstierna på 
Krapperup från och med den 15 februari 
1848. 

För att Roslund skulle klara av att odla 
upp sin omfattande mark måste han ha 
hjälp med billig arbetskraft, som han fick 
genom torpen som anlades samtidigt i 
anslutning till Nyrup.

Torp nummer 1 – Håkans Hans

Mitt emot dagens Norrehus låg torp 
nummer 1, ”Håkans Hans” kallat, som 
tidigare hade fungerat som grindstuga 
mellan Brunnby och Väsby socknar. 
Här bodde före 1850 Carl Slett. Torpet 
var uppfört som en vinkelbyggnad. 
Längs landsvägen låg en lång länga 
med murar av gråsten och med spån- 

och halmtak. Vinkelrät mot denna länga 
låg boningshuset och stallet i korsvirke. 
Den förste torparen var Jöns Håkansson 
från Svenstorp. Torpet vansköttes och 
låg nere under sin sista innehavare, 
sonen Hans Peter Jönsson, ”Håkans 
Hans”. Det revs 1927 och på dess plats 
finns idag Gränshyddan. 

Torp nummer 2 – Slätta-Kjerstis

Snett ut mot Nyrups ägor låg Slätta-
Kjerstis torp, längst i söder i raden av 
torpen, ca 500m från Nyrupsvägen. 
Tavlan avbildar torpet sett från öster 
mot den anlagda skogen till skydd mot 
flygsand. Här bodde Nils Påhlsson med 
hustru Kjersti Carlsdotter, dotter till Carl 

Slett på Grindstugan nummer 1. Hon 
blev änka 1871 och det sades att hon var 
trollkunnig och kunde bota sjukdomar 
på folk och fä. Hon dog en bit in på 
1900-talet och där efter revs torpet och 
jorden lades till Nyrups ägor. Slettvägen 
är uppkallad efter Sletta-Kjersti.

– dess förhistoria och uppodling ur Nyruptorpens synvinkel
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Strandbadsskogen föds
Gårdarna i Bräcke by, som också tillhörde 
Krapperup, tillskiftades fäladsmark utefter 
vägen mellan nuvarande Strandbaden och 
norrut mot Nyhamn, mitt för Nyrups ägor. 
Tidigare hade fäladsmarken här, som 
bestod av mossmark och ljung med vide-
buskar, bränts ner omkring 1812. Flyg-
sanden fick fritt spelrum och fyllde den 
forna mossmarken med sand, som senare 
visades bli utmärkt underlag för grönsaks-
odling. För att skydda den pågående upp-
odlingen av åkermark mot ytterligare flyg-
sand, planterades omkring 1850 den nuva-
rande Strandbadsskogen.

Fem torp byggs
På denna del av Norre Fälad anlades fem 
små torp. Dessa torpare lades till Nyrup, där 
de skulle göra sina dagsverken. Hade Chris-
tian Roslund det svårt vid denna tid, kan 
man med säkerhet säga att de fem tor-
parna hade det ännu värre. De skulle odla 
upp sin mark om 12 tunnland, som mest 
täcktes av flygsand, för att där få sin försörj-
ning. Men veckans flesta dagar skulle de 
göra sina dagsverken under den ljusa delen 
av dygnet på Nyrup. De fem torpen upp-
fördes omkring 1850 och blev numrerade 
från 1 till 5.

Torp nummer 3 – Sven Svans

Torp nummer 3 brukades först av Sven 
Svan(1846-), som dock inte kunde för-
sörja sin familj där. Torpet kallades långt 
därefter för ”Sven Svans”. År 1856 över-
togs det av Sven Nilsson, som kom från 
en drängplats på Smedstorp nr 2. Han 
förde med sig hustru Sissela Pehrsdotter 
och dottern Hilda. Sven var född i Skum-
meslöv i Halland och Sissela i Örkel-
ljunga. De träffades och gifte sig med 
varandra när de tjänade på Himmelstorp 
uppe på berget. På torpet förde de ett 
strävsamt liv och odlade under hårt 
arbete säd och potatis. 

Klent bete fanns att tillgå på fäladen för 
häst, ko och får. Sven hade dessutom 
den tunga uppgiften att göra sex dags-
verken uppe på Nyrup varje vecka under 
den ljusa delen av dygnet. Med tiden 
ökades barnaskaran till fyra pojkar och 
två flickor. Detta torp brukades sedan 
under tre generationer (Sven Nilsson, 
Karl Svensson och Filip Svensson) till år 
1965, då marken till de tre kvarvarande 
torpen såldes till Brunnby kommun. Filip 
Svensson sålde sedan fastigheten för 
gott 1985.

Torp nummer 4 – Karl Pers

I torp nummer 4 brukades i början av 
Otto Pehrsson med hustru Lotta Anders-
dotter. De kom till Kullen från Fjäresta 
med tre pojkar. På torpet föddes sedan 
ytterligare två pojkar och två flickor. 
Otto fick liksom de andra torparna göra 
sina dagsverken på Nyrup. Han arbetade 
dessutom extra som maltgörare på bryg-
geriet i Nyhamn. Detta torp drevs i tre 
generationer fram till sonsonen John 

Persson, som brukade jorden fram till 
1977. Liksom de kvarvarande tre torpen 
bedrevs här en omfattande grönsaksod-
ling i slutet med tidig potatis, purjolök, 
morötter, blomkål, mm. Den besvärliga 
flygsanden blev med tiden en riktig 
guldgruva när den sköttes rätt. 
Tavlan avbildar torpet på tidigt 1900-tal 
sett från norr.

Ovanstående är ett koncentrat av en 
artikel skriven av Thure Svensson, 
född 1936 på torp nr 3, och sommar-
boende i Hörnstugan. Hans farbroder 
Charles Svensson, som bodde i Hörn-
stugan, har målat tavlorna.

Källor/referenser:
1. Hur Nyrup, en stor gård på Kulla-
slätten kommer till. Olof S. Eriksson. 
Kullabygd 1954
2. Några drag ur Strandbadens 
utveckling. Åke Knutsson. Kullabygd 
1946
3. Brunnby husförhörslängd
4. Tavlorna målade av Charles 
Svensson, Hörnstugan

Torp nummer 5 brukades av Knut Sånason 
med hustru Kjersti Ohlsdotter, båda från 
Jonstorp. Tidigare hade de verkat i Strövels-
torp. Tre generationer kom att bruka detta 
torp fram till 1965 då John Knutsson även 
sålde av jorden till Brunnby kommun, 
liksom de andra två torpen. 

Torp nummer 5
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Ett stort tack till sponsorer och utställare!
Örestrand – Kaffe, dryck, kök och lokal

Kakboden – Strandbadentårtorna

Oldsbergs Ost – Pris till tipspromenaden 

The Saints – Utställning av veteranbilar

Svenn Floer – Tillverkning av nya trappor vid perrongen

Optimera – Materialet till ovanstående trappor

Gunnar Gunnarsson – Filmvisning och försäljning av järnvägsfilm

Kullens Hembygdsförening – Utställning och bokförsäljning

Kullabygdens Släktforskare – Släktforskartips och bokförsäljning

Eva Bengtsson – Hästridning för barnen

AckordCentralen – Musik i gammal stil
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Att fylla år är ett perfekt tillfälle att ställa till med fest. 
Idag står vi här för att fira vår 100-åring, Strandbaden, som ort. 
Strandbaden tillhör till de yngsta samhällena på Kullahalvön. 

Här var ödemark fram till 1910, när en station utmed Höganäs-Mölle 
järnväg anlades. Därefter uppfördes ett hotell och en grupp villor. 
Utvecklingen inbegriper stationssamhället Strandbaden, som före 

järnvägen bestod av några boningshus, tre gårdar och en 
väderkvarn, som tyvärr fick rivas 1935 för att bl a lämna plats åt 

landsvägen. Badgästerna med den förstklassiga badorten, hotellen 
Örestrand och Tallbacken, Dannevangen, Strandbadsskogen 

figurerar som viktiga milstolpar i Strandbadens historia. 
(Ur Livia Deak Jönssons tal på jubileumsdagen)

Foto: Ragnar Falck & Adrian Wallenholm
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Järnvägsäventyret Höganäs – Mölle

Anders William Mölleryd
Denna artikel om järnvägen Höganäs-
Mölle var en del i ”Mölle-Kullen genom 
tiderna: Bidrag till Kullabygdens his-
toria: Volym 7”, tryckt 1979.

Författaren och hembygdsvännen 
Anders W Mölleryd föddes 1911 i 
Brunnby församling och hann skriva 
åtta böcker om Kullabygdens historia. 
Inne på sitt sista och 95:e levnadsår 
drömde han fortfarande om att sam-
manställa en sista bok om bygdens 
utrikes relationer. Den tyska kaiserns 
besök i Mölle – filosofen Søren Kirke-
gaards enda utlandsresa (som gick till 
Kullaberg), mm. Texten publiceras med 
tillåtelse av sonen Bengt Mölleryd och 
har försetts med mellanrubriker och 
bilder från Höganäs Kommuns foto-
arkiv, Höganäs Museum, med flera.

Den 9 januari 1885 invigdes järnvägen 
Åstorp-Höganäs. Klockan 10.05 denna 
dag ångade det första tåget in på 
Höganäs järnvägsstation. Det blev en klar 
framgång; dagligen utnyttjade hundrade 
höganäsare det nya transportmedlet. 
1910 var det dags för Höganäs-Mölle.

Planer för en järnväg smids
I samma ögonblick Höganäs hade inlem-
mats i Sveriges järnvägsnät, väcktes fråga 
om att fortsätta banbygget in till Mölle. 
Idéerna om hur detta skulle ske blom-
made. Frågan kom att ältas mycket livligt 
de närmsta årtiondena. Redan den 11 
december 1891 hade koncession beviljats 
på bansträckan, men man var för tidigt ute.
En lång rad förslag att förse Mölle med 
järnväg fördes fram. (Se faktaruta sid 13).

De olika förslagen och planerna bollades 
hit och dit utan några påvisbara resultat. 
Men när Mölle seglade upp som en av vårt 
lands främsta badorter med stor internatio-
nell publik tog planerna fastare form.  

Man kunde peka på den stökiga och 
kanske orediga situationen vid Höganäs 
Nedre när tågen kom in fullastade med 
turister som skulle vidare till Mölle-Kullen. 
En härskara av hästskjutsar mötte upp och 
där fanns ingen stabil prissättning på turen 
in. 

- Vi kunde vara upp till 50-60 skjutsar, 
berättade Christian Nilsson, Lerhamn. Det 
var ett myller av vagnar och hästar. En vagn 
in till Mölle kostade vanligen tre kronor, 
var det flera än tre som åkte kostade det 
en krona för de övertaliga… Dessutom 
började bilar och bussar dyka upp i vimlet. 

Man ser nu efteråt att det var på vippen 
att motorismen skulle ha kommit före och 
trängt undan rälsbunden trafik. 

Ett upprop för järnvägen
Att järnvägsfrågan fördes i hamn får 
anses bero på att Möllesonen konsul N C 
Corfitzon tog hand om rodret. Äventyret 
Höganäs – Mölle-banan börjar på allvar den 
31 januari 1905. 

N C Corfitzon och Magnus Hansson 
utfärdar ett upprop till ett järnvägsmöte 
denna dag. Mötet, i Höganäs, öppnas av 
Corfitzon och det resulterar i att en kom-
mitté på 15 personer tillsätts med uppgift 
att arbeta med frågan och ta upp teckning. 
I kommittén återfinns bara känt folk från 
Kullen, där är baron N Gyllenstierna, direktör 
Åke Nordenfelt, redaktör Carl Brodin, 
kaptenerna Nils Horndahl och Gustaf Elf-
verson, hotellägare Bernhard Paulsson, 
Mölle och kapten S Nilsson, Lerhamn. N 
Corfitzon, Magnus Hansson, Nyhamn och 
Emil Johnsson, Höganäs är de pådrivande 
krafterna. 

Till en början klyvs intresset mellan de 
två förslagen: bana från Ingelsträde eller 
bana från Höganäs Nedre. Sedan det först 
nämnda röstats bort kan man helt inrikta 
sig på Höganäs-Mölle. 

Stins Knut Johan Knutsson vid Strandbadens station omkring 1910. Foto: Peter P Lundh, Copyright © Höganäs Museum
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Järnvägsäventyret Höganäs – Mölle
gäller den sista kilometern, den som ligger 
intill Höganäs Nedre. Det ordnar sig och 
den 12 sept 1908 avsynas hela bansträckan 
och godkännes. Därmed är det klart skepp, 
arbetssökande kommer från när och fjärran 
och ställer sig i kön för arbete på banvallen. 
Man utbjuder banbygget på entreprenad. 
Fem anbud kommer in och av dem är 
ingenjör J Lassens från Köpenhamn på 
172.000 kr det billigaste. Det blir också han 
som får arbetet och den 4 nov 1908 proto-
kollförs beslutet. Samtidigt blir byggmäs-
tare Hj Elgstrand, Höganäs entreprenör för 
stationsbyggnaderna. 

Banbygget påbörjas
Den 25 nov samma år tas det första spad-
taget. Det gäller några schaktningsarbeten 
vid Höganäs Nedre. Den 25-26 november 

stakas banan ut i hela sin längd och den 
27 november kommer spadarna igång 
på allvar. Ett arbetslag på 20 man sätts in 
denna dag. Framåt jul är fem lag i arbete, 
det gör 100 man. Med tiden ska denna 
styrka ökas till 150-180 man, ja 200 man 
mitt i sommaren. Stationshusen påbörjas 
den 8 december.Redan i mitten av juni har 
sliprarna, från Broaryd, anlänt och lastats av i 
Höganäs.  I slutet av juni anlände rälsen, från 
Rotterdam med ångaren Ran, och lossades 
i Höganäs. De väger 675 ton och kostar 
78.600 kronor.

Medan banbygget pågår och spadarna 
nöts blanka försiggår ett annat energiskt 
arbete på ett annat plan: att skaffa fram 
kapital, att få de olika socknarna och ban-
kerna att teckna aktier för banan. Ansträng-
ningarna synes ha framgång. 

Faktaruta - de olika förslagen

•	 Man tänkte sig en bana utgående från Vegeholm och att den över Farhult, Jonstorp, 
Brunnby och Kockenhus skulle nå Mölle.

•	 Rätt lik var tanken att utgå från Mjöhult och över Görslöv och Brunnby nå Mölle. 
Denna tanke utvecklades av Lars Jönsson i Pottmjöhult och han drev den så allvarligt 
att han fick tillsatt en kommitté som skulle arbeta för saken. Det tecknades 70.000 
kronor på denna plan, men så dog han och med honom gick dessa järnvägsplaner i 
graven. Det föreslogs också en bana som skulle utgå från Kattarp och över Glimminge 
nå Mölle.

•	 Starka krafter var också i gång för att få till stånd en elektrisk decauville-bana från 
Helsingborg över Viken och sedan till Mölle. Den hade emellertid ett krux, och detta 
måste man ta hänsyn till – den fick inte gå över Sofieros ägor, det hade ägaren där 
uttalat. Man nödgades göra en omväg inåt land. 

•	 Ett förslag var att låta Höganäs-verken bygga ut sin smalspåriga industribana längs 
kusten fram till Mölle, och att anordna passageraretrafik på den.

•	 En grupp idéivrare tänkte sig att Mölle-banan skulle utgå från Ingelsträde och över 
Brunnby och Lerhamn nå Mölle. Detta järnvägsförslag var ganska livskraftigt och 
det kom att stå som motförslag mot den som slutligen segrade – helt enkelt att låta 
järnvägen från Höganäs Nedre längs kusten genom fiskelägena löpa fram till Mölle. 
När Brunnby kommunalstämma skulle fatta beslut om att teckna aktier i en Mölle-
bana röstade man om Ingelsträde mot Höganäs Nedre. Den senare idén vann en 
övertygande seger. Det kan nämnas att Arild inte alls förekommer i järnvägsdebatten.

Brunnby kommun hoppar på
Nu börjar det hända saker. Redan den 22 
maj 1905 ligger på Brunnby kommunal-
stämmas bord en hemställan att socknen 
ska förmås teckna 50.000 kronor till den 
planerade banan. Det kommer att bli 
en långvarig och förmodligen stormig 
stämma. Den börjar klockan elva och slutar 
inte förrän klockan 17, är alltså igång sex 
timmar. Först bestämmer man sig för banan 
Höganäs-Mölle och med röstsiffrorna 
15.157 och bara 404 emot beviljar man 
teckningen och utser en kommitté som ska 
arbeta för saken. N Gyllenstierna, Magnus 
Hansson, P Jönsson Lovisefred, B Johnsson 
Nyhamn och O Bengtsson Smedstorp ingår 
i arbetsgruppen. 

Den 20 juli 1905 sammankallar Corfitzon 
sin stora kommitté och kan meddela 
pressen att minimikapitalet 200.000 kronor, 
är tecknat. Men det räcker inte till bygge, 
man tänker sig en bekväm bana med vackra 
stationshus och därmed springer kostna-
derna upp till åtminstone 425.000 kronor. 

Järnvägsaktiebolaget
Och nu formas planerna till ett aktiebolag 
ut. ”Höganäs-Mölle Järnvägsaktiebolag” 
ska det heta. Den 8 febr 1908 tillkännager 
en annons att av de aktier som tecknats i 
banan torde 25 procent inbetalas till Emil 
Johnsson, vilket kan ske den 19-20 febr 
1908. Den 22 febr konstitueras bolaget, 
bolagsordning antas och styrelse utses. 
Den 13 maj gör Corfitzon en hemställan till 
stadsfullmäktige i Helsingborg att staden 
måtte teckna 30.000 kr till banan. Begäran 
remitteras till drätselkammaren för utred-
ning, vid septembermötet beviljas de 
30.000 kronorna.  

Lördagen den 23 maj 1908 kallas 
aktieägarna till den första ordinarie bolags-
stämman. Den hålles å Hotell Höganäs och 
den väljer N Corfitzon till ordförande och 
Emil Johnsson till verkställande direktör i 
styrelsen. Vi får vidare veta att man under-
handlar om en sista koncessionsbit, det 

Dala Kraft erbjuder el till både fast och rörligt pris. Om du har svårt att välja kanske du ska 
spara kakan och äta den med Dala Kraft 50/50. Välkommen till Dala Kraft!
  
www.dalakraft.se   0771 48 80 00   info@dalakraft.se

Skaffa ny energi med Dala Kraft
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Som förut nämnts tecknade Brunnby 
socken 50.000, Helsingborgs Stadsfullmäk-
tige 30.000. Vidare tecknar Höganäs Bruks-
församling 10.000, Höganäs municipalsam-
hälle 5.000, Väsby socken 15.000, Kullens 
Sparbank satsar 15.000, Brunnby Sparbank 
5.000, baron N Gyllenstierna 50.000, 
Brunnby socken spär, den 22 febr 1909, på 
med ytterligare 25.000 kronor.  

Så ingår året 1909. Arbetet på banbygget 
går raskt undan. Sju lag är i arbete längs 
hela sträckan. I juli räknar man 200 man. 
Vid Strandbaden har man monterat upp 
en stenkross. Redan den 20 april 1909 reser 
man takstolen på Mölle vackra stationshus. 
Grusvallen är klar till Vattenmöllan, när som 
helst ska man nå Mölle. Ett stickspår har 
byggts fram till Krapperups grustag, där all 
grus hämtas. När som helst ska rälslägg-
ningen börja.

Strandbaden får sitt namn
Och så uppstår en fråga som vållar en del 
debatt bland vaket och kultursinnat folk: 
namnen på stationerna. 

För oss verkar de klart givna men så 
var det inte från början. ”Strandbaden” 
exempelvis är ett konstruerat namn. Det 
hade föreslagits att stationen skulle heta 
”Tjörröd”. Och när det gällde Nyhamn var 
det många bud. Man tänkte sig Nyrup, 
Nyborup, Elishult. Man gjorde en undersök-
ning och fann att det i vårt land fanns sju 
orter med namnet ”Nyhamn”. För att inte 
skapa oreda och villervalla beslöt styrelsen 
den 9 maj att stationen ska heta ”Nyhamns-
läge” och så blev det. Och när det gällde 
Lerhamn contra Krapperup var det tydligen 
tyngden från det gamla ärevördiga slottet 
som fällde utslaget, baronens ord vägde 
tungt. 

Evad det gäller Höganäs hade man 
där allra först Höganäs Öfre, efter några 
år tillkom ”Nedre”. (För att bygga Nedre 
fordrade styrelsen att Höganäs fiskeläge 
ställde gratis tomt till förfogande. Så skedde 
med ganska stora uppoffringar, en tomt på 
17 kappland inköptes, vartill togs en lån på 
1760 kronor.) Det två stationerna vållade ett 
väldigt trassel. Bl a när man skulle hämta ut 
polletterat gods visste man inte om det var 
här eller där. Saken löstes bra, då man den 
1 jan 1919 tog det nya stora stationshuset 
i bruk. 

Stationsföreståndare utses
Den 5 juli 1909 utser styrelsen tjänste-
männen vid banan i vardande dessa män 
som ska driva den och ta ansvaret för att allt 
fungerar. Stationsföreståndare i Mölle blir 
Adolf Malmsten, han kommer från Tågarp, 
föreståndare vid Nyhamn Robert Hjelmér, 
kommer från Kattarp, vid Krapperup blir 
det P Andersson och vid Strandbaden 
Knut Knutsson. Hundra sökande hade ställt 
upp och tävlat om tjänsterna. Stationskar-
larna kommer att heta Emil Svensson, från 
Höganäs, Rudolf Nilsson, från Ingelsträde, 
E A Lindström från Höganäs och Ernst 
Hugo Pihl från Nyhamn. Här hade bara 
50 sökande ställt upp. Malmsten hade en 
årslön av 2.162 kronor, vartill under kriget 
kom dyrtidstillägg. Stationskarlarna hade i 
årslön cirka 900 kronor. Oscar Lindelöf känd 
Mölle-bo anställdes den 29 maj 1910. Han 
hade då stor järnvägspraktik bakom sig; 
hade tjänstgjort vid Åstorps-banan sedan 
1899. 

Test med gruståg
Den 31 juli samma år har man kommit så 
långt, att man kan skicka ett gruståg längs 
hela linjen, ända från Höganäs Nedre in till 
Mölle. Tåget är bemannat av behöriga och 

journalister, som livligt skildrar den helt 
nya upplevelsen att längs Öresundskusten 
förflytta sig på räls och tåg. Allt fungerar 
perfekt, stationshusen längs banan är 
nästan färdiga och längs banvallen är tele-
grafstolparna på plats. Vi som reste i gamla 
tider minns hur telegraftrådarna på ett 
egendomligt sätt höjde och sänkte sig. 

Ursprungligen hade man tänkt sig att 
låta banan gå fram emot torget i Mölle och 
lägga stationen ungefär vid villa Viola men 
så ändrade man sig och lät den svänga åt 
höger. Det är som om stormarna böjt den.

Strejkerna avlöser varandra
Arbetet löper raskt men det går inte smärt-
fritt. Den första juni har man en strejkunge 
– man är oense om gruslastningen – men 
efter någon dag biläggs tvisten; arbetet kan 
fortsätta. Värre blir det den 4 augusti 1909 
– då börjar storstrejken. Det lilla järnvägs-
bygget Höganäs-Mölle rycks med, arbetet 
stannar av, arbetarna reser hem. Men det 
vill synas som om några stannar kvar och 
nödtorftigt håller verksamheten i gång. Det 
blir bråk om dessa, då arbetet sedan trögt 
och tvekande åter dras igång. Den 21 sep-
tember går det någotsånär, den 5 oktober 
är det i fullt sving, 70 man är i arbete.

Provkörning
Den 29 oktober 1909 är en stor dag i 
tillblivelsen av Höganäs-Möllebanan; då 
provkörs den med ett riktigt tåg, ett helt 
tågsätt bestående av lok, finka, godsvagn 
och personvagn. Journalister är med. Man 
startar från Nedre kl tio, rullar längs kusten, 
stannar till vid de olika stationerna – som 
alla är lika – och når fram till Mölle som 
har ett ståtligare stationshus och där det 
också finns lokstallar och vändskiva. I hän-
förda ordalag skildrar tidningsmännen den 
nya upplevelsen. Man gläds över den fina 
utsikten från tåget, havet därute, det leende 
landskapet och så Kullaberg i fonden.

Ivriga resenärer har samlats vid Nyhamnsläges station för att åka premiärturen 1/5 1910.
Foto: Okänd (troligen Peter P. Lundh). Från Höganäs Kommuns fotoarkiv.

Vi planerar att bygga hyresbostäder med mycket grönska vid den före detta handelsträdgården. 
Vi utför också alla typer av byggnadsarbeten: Nybyggnad, ombyggnad, reparationer.

Kullabygdens Invest AB - 0733- 93 87 52 - Kjell Greback
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Biljettpriserna
Någon dag senare kan styrelsen börja tänka 
på biljettpriserna. Man beslutar att det ska 
kosta 50 öre mellan Höganäs och Mölle 
enkel tur, mellan Höganäs och Nyhamns-
läge 25 öre. Den 18 nov avsynas stations-
byggnaderna. Hj Elgström och hans män 
har gjort ett gott arbete. Men en smärtsam 
förlust drabbar skapandet av vår järnväg 
i det att Magnus Hansson, Nyhamn, den 
6 nov 1909 mitt i sin gärning, bara 54 år 
gammal, dör. Han var engagerad i allt som 
hände i Kullen,  inte minst i järnvägsfrågan.

Världshändelser i samtiden
Medan järnvägsbygget Höganäs-Mölle 
pågår och drar åt sig intresse och kapital 
sker det stora händelser såväl ute i världen 
som på hemmaplan. Mölle fiskeläge håller 
på att bli municipalsamhälle. Övergången 
sker med rätt stora våndor. Den stora 
moderna hamnen i Mölle färdigställs och 
avsynas i febr 1908. Norge håller på att fri-
göra sig från Sverige och tidvis står folken 
på randen till krig. Oskar II dör i dec 1907, vi 
får en ny kung, Gustaf V. Det rysk-japanska 
kriget pågår för fullt och tilldrar sig inte 
minst sjöfolkets i Kullen intresse. Den ryska 
flottan tillintetgörs. 

Invigningen
Och så kommer vi in på året 1910. Spän-
ningen stegras allteftersom järnvägsbygget 
närmar sig sin fullbordan. Den 27 april detta 
år slutbesiktigas banan av sakkunniga och 
myndigheter och därmed utlöses spän-
ningen i vad man kan kalla KULLABYGDENS 
STORA DAG, den 30 april 1910. 

Man kan också säga att det är Mölle-
sonen N C Corfitzons stora dag. Han är 
primus motor och värd för alla hedersgäster 
som besöker Kullen denna dag. På eftermid-
dagen lämnar invigningståget Höganäs 
lastat med känt folk. Där är två landshöv-
dingar, R de la Gardie och G Tornérhjelm, 
Helsingborgs stadsfullmäktiges ordförande, 
höga chefer från SJ, representant från tings-
rätten, pressfolk, kommunalpampar och 
naturligtvis bolagets styrelse.

Genom flaggprydda fiskelägen förbi 
dekorerade stationer rullar tåget in till 
Mölles stiliga station, som försetts med 
äreport. 

Här får N C Corfitzon ordet och håller ett 
invigningstal, vari redogörs för händelserna 
före och bakom denna storartade dag. 
Fotograf P Lundh är (naturligtvis) på plats 
och därmed förevigas händelsen. Lands-
hövding R de la Gardie håller ett svarstal 
och så marscherar sällskapet genom den 
breda vackra oxelträdsallén ner till hamnen 
i Mölle som för att se vilket utbyte man haft 
av alla mödorna. Man dröjer en stund nju-
tande anblicken av berget. Åter ombord på 
tåget rullar man direkt till Höganäs Öfre och 
Hotell Höganäs, där festmåltiden väntar.

Telegram till kronprinsen
N C Corfitzon är värd. Man sänder ett tele-
gram till Kronprinsen, svar på det inkommer 
under festens gång. Kronprinsen delar byg-
dens glädje över järnvägen och hoppas den 
kommer till gagn…

Så var festen över och vardagen tog 
vid, dvs att driva järnvägen så att, som det 
sjöngs i visan ”ja, pengar ska tjänas, ja lita 
på de”. Höganäs-Mölle-banan invigdes i allra 
rättaste ögonblicket, just inför en turist-
säsong som skulle bli hetare än någonsin. 
Och bana och personal fick sitt generaltest, 
sitt elddop efter några dar: det blev pingst i 
mitten av maj och den utlöste ett storman-
lopp mot Mölle-Kullen som aldrig tillförne. 

Tågen som rullar in till Mölle pingsaftonen 
och pingstdagen har 1.200 passagerare 
var och på annandagens kväll när de ska 
återvända måste man sätt in inte mindre än 
31 vagnar i vilka 2.200 resenärer färdas. Tåg 
och personal klarade pingstprovet. 

Det går som på räls
Några siffror utsäger något om resandet 
på Mölle-banan. Sommaren 1911 sålde 
Helsingborgs Färjestation 7.211 biljetter till 
Mölle. Härtill kom tusen resenärer i extratåg. 
Sommaren 1912 sålde samma station 9.000 
biljetter till Mölle, vartill kom 3.000 danskar 
på genomresa från Danmark till Mölle. För 
att gå lite fram i tiden så stod järnvägen 
på 1930-talet högt i kurs. Den 28 juni 1931 
alltså strax efter midsommar satte man in 
två extratåg till Mölle. Dessutom var Köpen-
hamnsbåten fullsatt. 

Nog fanns det reseunderlag på Mölle 
den tiden. Extratåg var vanliga och järn-
vägsmännen i Mölle berättar att de var så 
långa att man inte kunde härbärgera dem 
på Mölle stationsområde utan måste backa 
dem tillbaks till Höganäs där de under 
dagen fick stå i beredskap. Ofta nog var 
Mölle-tågen så långa, att man med nöd och 
näppe kunde köra runt med loket. Växeln 
låg ända ute vid semaforen. 

  

Lillefred Företagsby

Mitt i Kullabygden

Lediga lokaler

www.lillefred.se    0705-504168 

Hej Strandbadenbo! 

Vi vill nu fi ra att vi fått fyra nya fräscha rum. 
Du är därför inbjuden att prova dessa under 2011. 
Ni köper varsin trerätters gourmetmeny som avnjuts 
i vår vackra matsal (à 475:-).  Vi bjuder då på över-
nattning i ett av de nya rummen samt frukost. 

Detta gäller en natt söndag till torsdag och bokningen 
kommer att vara preliminär fram till två dagar innan 
ankomst. Detta för att vi skall kunna fl ytta Er till ett 
senare tillfälle om det skulle komma fullt betalande 
paketgäster.

Med välkomsthälsningar, Tina & Lasse

www.kullagardenswardshus.se
info@kullagardenswardshus.se

Tel 042-347420

Bybor och dignitärer samlas på invigningsdagen 1/5 1910 utanför Mölles stationshus
Foto: Okänd (troligen Peter P. Lundh). Från Höganäs Kommuns fotoarkiv.
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Sommaren 1938 satte man in direkta 
sovvagnar från Stockholm till Mölle. Under 
sommaren 1914 diskuterades på fullt allvar 
att sätta in direkta vagnar från Berlin till 
Mölle. Det fanns redan direktgående från 
färjeläget i Trelleborg. Men så kom kriget 
och drog ett grovt streck över dessa högt-
flygande framtidsvisioner.

Förlusterna blir till konkurs
Trots de goda resultaten nödgas styrelsen 
för Mölle-banan notera förlustsiffror. Ja 
banan blev rent av en besvikelse. Redan 
under året 1911 räknar man fram en för-
lust, 11.000 kronor är den. Och det blir inte 
bättre åren 1912 eller -13. Förlusten år 
1912 är 18.800 kronor. Enbart driftförlusten 
under år 1913 räknas fram till 6.219 kr. Det 
är illavarslande. Tanken att låta staten och 
SJ överta banan uppstår som en lösning på 
den besvärliga situationen. Vid riksdagen 
1914 motionerar J P Jespersson i andra och 
P Paulsson i första kammaren om att staten 
ska överta Mölle-banan. Priset tänker man 
sig bli 500.000 kronor. Motionerna remit-
teras till statsutskottet, som emellertid 
ställer sig kallsinnigt. Det händer ingenting. 

Under tiden skärpes svårigheterna. Läget 
blir outhärdligt. Den 27 mars år 1914 fattar 
man det tunga beslutet att gå i likvidation. 
Och den 17 december samma år ger man 
helt upp. Driften läggs ner. Banan ligger tom 
och öde. Inga frustande tåg lastade med 
glada människor rullar genom landskapet. 
Uppgivandet kommer mycket olägligt, 
alla julresenärer till och från Mölle måste 
nu uppbåda hästskjutsar för att komma 
till och från Höganäs. Bönderna får nu ur 
vagnslidren ta fram sina vagnar och damma 
av dem.

John Olsson
John Olsson på Balderup har trätt in som 
styrelsens ordförande. Han är inte nöjd med 
detta sakernas tillstånd. Det tas upp under-
handlingar med SJ att driva trafiken vidare. 
Det går man där med på under villkor att 
bygden själv svarar för de rena skuldrän-
torna, på järnvägens skuldkapital. 

Och nu blir det en ny bearbetnings-
omgång av kommunerna — att de med 
vissa belopp ska teckna sig för betalning 
av skuldräntorna. Brunnby går i täten och 
den 17 jan 1915 tecknar man sig där för 
ett årligt belopp på 5.000 att utgå i fem år. 
Beslutet sker icke utan vånda: vid omröst-
ningen är det 2.819 röster för och 544 emot. 
Mölle municipalsamhälle tecknar sig för 
2.000 kr. Väsby och Höganäs bruksförsam-
ling följer efter och tecknar sig för tusen 
kronor vardera att utgå i fem år. Ansträng-
ningarna bär frukt, man får ihop pengarna, 
ett kontrakt utskrivs enligt vilket SJ åtar sig 
driften medan styrelsen åtar sig skuldrän-
torna. Eventuell vinst tillfaller styrelsen.

Ja, personalen kallas in, den 15 mars 
1915 börjar man på ny kula. Tågen rullar 
igen på Mölle-banan. Tre tåg rör sig mellan 
Höganäs och Mölle i vardera riktningen. 

Från Höganäs Nedre går de kl 10.20, 14.15 
och 21.10. De lämnar Mölle k1 7.55, 13.15 
och 18.00.

Posten
Styrelsen hade från allra första början 
åtagit sig att transportera posten till och 
från Mölle jämte mellanliggande stationer. 
Detta åtagande kvarstår trots nedlägget. 
Transporten fick nu ske med hjälp av fyr-
hjulig dressin. I ur och skur fick järnvägs-
männen göra de två turerna, en till och en 
från Höganäs. Det kunde bli en rejäl hög 
av postsäckar, kanske ett par hundra kilo. 
Vackra dagar kunde det bli en behaglig tur. 
Vid medvind kunde man rigga upp en filt 
och så lätt och färmt glida iväg. 

Men när nordvästen låg på gällde det att 
segla försiktigt vid denna läns. Vid Smer-
gelfabriken var en kurva och skötte man 
inte bromsarna rätt kunde man hamna 
långt ute i terrängen. När det var motvind 
och snöstorm kunde det vara lagom roligt, 
det gällde då att gå av och skjuta på eller 
att skotta sig fram. Det uppges att järn-
vägsmännen ograverat fick sin lön under 
nedlägget. År 1916 gav verkligen överskott 
i bokslutet. Man räknade fram en vinst på 
10.400 kr. 

Det var ett undantag, förlusterna återkom 

och rösterna att staten och SJ skulle överta 
hela klabbet ökade i styrka. Vid riksdagen 
1919 motionerade J F Jesperson i första 
och Olsson i Kullenbergstorp i andra kam-
maren om ett övertagande. Man föreslog 
för 360.000 kr. Priset hade sänkts. Av de 
likalydande motionerna framgår att banan 
är bokförd till 685.000 kr, att aktiekapitalet 
är 403.000 kr och att skulderna är 382.000 
kr. Olssons motion är dagtecknad 21/1 
1919 och understödd av Malte Sommelius. 
Alternativet är att banan säljs exekutivt, 
läggs helt ner, nedskrotas vilket vore en svår 
förlust för bygd och land.

SJ tar över
Motionerna remitteras till Statsutskottet, 
som tar hand om dem och gör en grundlig 
utredning av vilken kan utläsas många 
intressanta saker, bl a att järnvägen har en 
skuld till Corfitzons sterbhus på 7.230 kr, 
att skuldräntorna uppgår till 18.000 per år, 
att marken som järnväg och stationshus 
ligger på mäter 180.000 kvm och värderas 
till 75-100 öre per kvm, stationshuset i Mölle 
värderas till 13.200 kr, de övriga till 6.840 
kr var. De två banvaktstugorna till16.570 
tillsammans. Rälsen är i gott stånd. I ett utlå-
tande med numret 138/1919 och daterat 
den 16 oktober 1919 hemställer statsut-

Propert klädda barn samlade vid stationen Höganäs Nedre, Bruksgatan 18. Från 1915.
Foto från 1915, fotograf okänd. Höganäs Kommuns fotoarkiv.

Faktaruta - Järnvägen i siffror
•	 Längden på Mölle-banan var 9 680 meter. och spårvidden var 1 435 mm. 

•	 När man skulle bygga banan räknade man ut att det skulle kosta 41 886 kronor per 
kilometer. I själva verket blev det något dyrare, omkring 52 000 kr per km.

•	 Hus och gårdar som låg i vägen och måste exproprieras kostade 23 500 kr. 

•	 Jorden å vilken banan löpte fram värderades till 31 300 kr. 

•	 Det kostade 21 330 kr att bygga stationshuset i Mölle. Det var alltså betydligt dyrare 
än det i Nyhamn vilket kostade 9 590 kr.
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skottet att riksdagen ska gå med på motio-
närernas förslag.

Onsdagen den 21 maj 1919 står ärendet 
på dagordningen i båda kamrarna. På för-
middagen har första kammaren plenum. 
Utan debatt bifalles utskottets hemställan 
att överta banan. På kvällen, kl 19, har andra 
kammaren plenum. § 1 lyder: ”Föredrogs 
statsutskottets utlåtande i anledning av 
väckta motioner om inköp för statens räk-
ning av Höganäs-Mölle järnväg; och blev 
utskottets däri gjorda hemställan bifallen’.’ 
Ingen debatt. Staten hade övertagit Mölle-
banan. Helt smärtfritt. Mölle var därmed 
inlemmat i riksnätet.

Gravar påträffas
En junidag 1909 när man grävde och 
donade med banvallen ungefär 600 meter 
från Mölle station, där sedan semaforen 
kom att stå, just där banan gör sin sväng, 
hejade arbetarna till. Deras spadar hade 
stött på resterna av en människa, eller möj-
ligen flera. Oppskärrade tillkallade de för-
mannen, som i sin tur alarmerade länsman 
Bohlin. Denne gjorde en brottplatsun-
dersökning, förhörde sig hos de gamle i 
Mölle och kom fram till att det måste ha 
varit sjömän, s k gastar som begravts här 
i gången tid. — Där var ett par benrangel, 
rester av en kista och sjömanskläder, bl a 
en röd halsduk, berättar Christian Nilsson, 
som bodde intill banvallen och noga följde 
arbetet. Resterna av de döda fördes till 
Brunnby kyrkogård, där de begrovs i vigd 
jord. Vi har forskat efter detta polisprotokoll, 
förgäves.

Lycksökare
Ett tilltag som vållade styrelsen en mängd 
besvär, obehag och kostnader och som inte 
var precis samhällsvänligt, var att personer 
vid Nyhamn i förväg köpte upp jord, där 
de beräknade att järnvägen skulle gå fram 
och där stationshuset skulle ligga. Deras 
tanke var att sälja, rent ut att utpressa järn-
vägsbolaget till uppskruvade tomtpriser, s k 
spekulation. 

Det har tryckts en utredning om detta, 
den finns att ta del av på K B och i den 
kan man utläsa styrelsens olust inför före-
teelsen. Av hundra sakägare var det bara 
en enda, Janne Andersson hette han, som 
förstod att uppskatta järnvägens tillkomst 
och nytta för bygden. Man nödgas tillsätta 
en expropriationsnämnd på nio ojäviga 
personer för att få fram en skälig värdering 
på spekulanternas tomtmark.

Järnvägsfeber 
När banarbetet kommit igång utbröt vad 
man skulle kunna kalla järnvägsfeber. Ett 
uttryck för den är en visa som diktats till 
något spex eller nån revy och sjöngs lite 
varstans. Den har flera verser, vi ska återge 
en.

Bland storheder som i Kullen vi gilla
är greven på Krapperup och gamla Mor Cilla 
och Magnus i Bräcke det är bättre opp 
så har Lars Sjungsen i Kullenbergstorp.

Tack vare herr Corfitzon kongen i Kulla
vi faur snart en jarnvaj som stadit ska rulla
 i kring mä turister, mä folk och mä fä 
och pengar ska tjänas ja lida på dä.
Te Kulla vi rulla på jarnvajn vi fått...

Mölle station hade ursprungligen lok-
stallar med vändskiva. Väldig betydelse 
hade Mölle-banan i slutet av juli 1914, då 
krigsmolnen skockade sig över Europa och 
tyskarna brådstörtat kallades hem. 

Det sägs att flera var tysta och betryckta, 
andra sjöng patriotiska sånger, andra åter-
igen grät av rörelse. Mycket resgods hade 
de försett sig med; personalen vid Möllesta-
tionen polletterade i sitt anletes svett snart 
sagt dygnet runt. 

Själv har jag sett — efter andra världs-
kriget — när avgående tåg från Mölle var 
fyllda av polska flyktingar, främst kvinnor, 
vilka hade intatuerade nummer på sina 
underarmar. På 20-talet införde man vid 
Mölle perrongbiljetter. Det kostade tio öre 
att gå in på perrongen och möta resande.

Som det första spadtaget togs den 
25 nov 1908 och banan invigdes den 30 
april1910 innebar det att det tog ett år, 
fem månader och fem dagar att bygga 
Höganäs-Mölle-banan. Och härtill kan sägas 
att den drevs från den 30 april 1910 till den 
28 september 1963 vilket innebär att den 
var i bruk 53 år och fyra månader.

Det hände en del saker sedan SJ över-
tagit Mölle-banan. Personalen fick stanna 
kvar, men man måste undergå läkarkontroll 
för att kolla färgsinne etc. 

Lastning av tidig nypotatis i Strandbaden, lådorna har ofta slutdestionation Stockholm.
Foto från 50-60-tal, fotograf okänd. Höganäs Kommuns fotoarkiv.

Premiär för rälsbussen 1958. Bland personerna ses Zäther, Jonasson och stins Sture Karlsson.
Foto från den 1 juni 1958, fotograf okänd. Höganäs Kommuns fotoarkiv.

En av stationerna i Höganäs, allt talar för 
att det var Nedre, har kommit med i den 
stora litteraturen. Det var här August 
Strindberg ”levde rövare”.  Han hade 
den 14 dec 1896 varit på en förvirrad 
tur till Mölle och får här i Höganäs vänta 
på tåget varunder det sker egendom-
liga saker. Se ”Legender” sid 22-27.
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Man fick plugga signal- och säkerhets-
föreskrifter. Lönen steg, det blev reglerad 
arbetstid, man fick fribiljetter och inlem-
mades i SJ:s pensionssystem. SJ lät förbättra 
banvallarna, hastigheten kunde ökas till 
70-75 km.

Banan elektrifieras
Efter beslut av riksdagen elektrifierades 
banan år 1937. Den 18 maj 1937 sätts 
banan under ström. Varningar utfärdas för 
att beträda den. Den 21 maj samma år går 
det första eltåget till Mölle, det har startat i 
Åstorp k1 9.40. Bland passagerarna finns f d 
lokförare H A Ringdahl, en veteran när det 
gäller järnvägar, det var han som förde det 
första tåget till Mölle den 30 april 1910.

Så går det vidare, det blir krig 1939, och 
nu visar det sig som en klok åtgärd att driva 
tågen med el. Under den mycket hårda 
krigsvintern 1941-42 fick järnvägsmännen 
känna på det bistra klimatet. Man måste 
ge tappt inför Kung Bore. En hel vecka låg 
trafiken nere. Personalen var fullt sysselsatt 
med att skotta snö, drivorna var höga som 
hus. Och som grymma påminnelser om 
eländet ute i Europa fick man transportera 
flyktingar bl a från Polen till och från Mölle.

Järnvägen får konkurrens
Så kom efterkrigstiden och med den bör-
jade bilismen blomstra, det började knaka i 
Mölle-banan. I början av år 1958 talar man 
om att övergå till rälsbuss. Dessa tankar blir 
verklighet. Den 31 maj 1958 provkör man 
och trimmar in rälsbussen för att den 1 juni 
köra invigningstur. Det är en söndag, på 
morgonen kl 8.51 startar rälsbussen från 
Höganäs fullsatt med speciellt inbjudna. 

Men det blev inte så värst många år man 
fick njuta av detta lilla behändiga transport-
medel. Redan i början av år 1962 ryktas det 
om att järnvägen kommer att läggas ner. 
Den 13 febr tar ryktet fast form. Tidningarna 
berättar denna dag att SJ beslutat om ned-
läggning, fast tidpunkten är inte fastställd. 
Det tillsätts en 6-mannakommitte av Kulla-
bor, bl a Carl Gustaf Cronberg, K G Paulsson, 
skogsmästare E Eriksson, som ska ta fram 
alternativ.

Bygden i oro
Och nu börjar det bli oro i lägret. Det 
kommer insändare i tidningarna. Träd-
gårdsodlarna är bekymrade för sina trans-
porter av grönsaker och tidig potatis. Den 
25 febr 1962 är det en vemodig notis om 
Nyhamnsläge station som nu kommer 
att försvinna. Den 12 april är banans öde 
beseglat. Genom att lägga ned den spar SJ 
100.000 kr. Kåsören Å:et gör ett vemodigt 
kåseri om banan, han talar om ”nådastöten”. 
Men i samma ögonblick glittrar det till: det 
uppges att Olle Länsberg velat köpa banan. 
Det dementeras som ett dumt skämt. 
Vem vet förresten? Kommunalfullmäktige 
i Brunnby liksom municipalfullmäktige i 
Mölle motsätter sig nedläggning. Fram i 
maj har bankommittén sitt förslag färdigt. 
Bussar ska ersätta banan, man lutar åt att 
anlägga en bilväg på banvallen, det blir 
dock inte så.

Det är möjligt att opinionsyttringarna 
har verkan, för rälsbussarna får gå hela året 
1962. Järnvägstjänstemännen känner oro, 
de vill ha besked om sin framtid. ”Höstriks-
dagen ska fatta det avgörande beslutet”, 
svaras det. Den 24 januari 1963 tar det fyr i 

Rälsbussen på vänt vid Mölle stationshus. Turen tillbaks ser ut att gå ända till Åstorp.
Foto från omkring 1960, fotograf okänd. Höganäs Kommuns Fotoarkiv.

rälsbussen när den är inne på Mölle station. 
Vagnen måste tas ur drift. Framåt hösten 
1963 har man grunnat färdigt: Mölle-banan 
ska läggas ner. Den 28 sept 1963 ska det 
sista tåget gå från Mölle, klockan 18.47. 
Redan den 24 sept börjar man raseringen i 
det att då rivs godsmagasinet vid Krappe-
rups station.

Sista tåget till Mölle
Och så kommer den historiska dagen, den 
28 september 1963. 1.500 personer har 
samlats vid Mölle station när sista tåget kl 
18.47 ska lämna Mölle. 700 stiger ombord 
för att göra den sista resan. Man har låtit 
trycka sista-dags-biljetter, de tar slut. Tåget 
räknar sju vagnar, för att klara av biljettkon-
trollen måste man engagera flera extra kon-
duktörer. Stinsen i Mölle denna historiska 
dag hette Olle Persson. Bland hans med-
hjälpare fanns Sven Wessman. Bland pas-
sagerarna fanns Leif och Andrea Berggren 
och Tyra Fridman. De tre hade dagligen 
rest med tåget i ett par årtionden. De hyllas 
nu för sin långvariga insats. De får nu lära 
sig åka landsvägbuss. (För att de 700 sista-
dags-resenärerna skulle kunna återkomma 
till Mölle måste man självklart sätta in ett 
retur-tåg från Höganäs, som egentligen 
kom att bli det allra sista tåget på banan. I 
den allmänna yran var det någon som drog 
i nödbromsen med följd att det blev trass-
ligt att ta sig fram till Mölle.)

Poststationerna läggs ner
I följd av nedlägget skeddet det en del för-
ändringar i postföringen. Poststationerna i 
Strandbaden, Lerhamn och Brunnby dras in, 
medan Nyhamnsläge upphöjes. 

Sätt 
Dig själv
I
Fokus

Kroppsterapi med helhetssyn

 • KranioSakral Terapi (KST)
 • Tankefälts Terapi (TFT)
 • Klassisk Massage

Sölvi Barkentin
Strandbaden

s.barkentin@telia.com
042-33 18 73 / 070-271 54 14
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En entreprenör
Vi vet inte så mycket om hans ”inre liv”. 
Så vitt vi vet framträdde han inte i skrift eller 
tryck — han var en det praktiska livets man. 

Nils Christian Corfitzon föddes i Mölle 
år 1864. Hans föräldrar hette Nils Herman 
Corfitzon (1829-1889) och Johanna Amalia 
Fisch (1832-1920). Herman var en av Mölles 
första ångbåtsbefälhavare. Johanna drev 
Corfitzons värdshus, som låg vid torget i 
Mölle, hade beteckningen Mölleläge nr 14. 

Enligt Paul Rosenius var värdshuset i kors-
virke, hade vildvin på gaveln och ett vackert 
mullbärsträd inne på gården. Tre söner, 
Herman född 1860, Nils född 1864 och Ernst 
född 1869 jämte dottern Helny född 1862, 
växte i gården. Nils Christian sökte sig till 
Helsingborg, där han praktiserade på Pixel 
Pyks skeppsmäklarkontor. Efter tio års tjänst 
startade han, 1897, eget.

Redare
Men redan året innan, 1896, hade han 
bildat rederiaktiebolaget ”Helsingborg”, som 
undan för undan köpte in ångarna Fortu-
natus, El-Dorado, Emanuel, Skåne. Rederiet 
blev en lysande affär med raskt stigande 
aktiekapital. Så kom rederi nr två som Nils 
C grundade, 1905. ”Luggude” hette det och 
kom att räkna tre ångare: Eros, Atos och 
Milos. Atos byggdes i Helsingborg. 

Därefter kom rederiet ”Vala” med ångaren 
Mimosa och slutligen rederiet ”Nordsjön” 
med ångaren Julius Cesar. Corfitzons rede-
rimärke bestod av ett vitt ”H” på blå botten. 
Vid tiden för järnvägsbygget var han redare 
för tre rederier som sysselsatte åtta ång-
båtar.

Konsul, riddare och bolagsman
År 1902 blev N C konsul för Nederländerna, 
1905 ordförande i Helsingborgs hamnsty-
relse och år 1910 riddare av Wasaorden. 

Han ingick i styrelserna för mer än tio 
övriga bolag och rederier. Han blev invald 
i Helsingborgs stadsfullmäktige och tog 
där flera initiativ. Av folket blev han kallad 
”KommunalCorfitzon” för att skilja honom 
från brodern Herman, som blev hamn-
kapten i Helsingborg.

Ekonomiskt låg konsul Nils i Helsing-
borgs övre skikt. En titt på taxeringarna 
avslöjar, att han år 1900 stod för 8.000 kro-
nors inkomst, år 1904 för 14.256, år 1905 
för 19.000 kr. Året 1908 taxerades han till 
68.720 kr och år 1912 till 45.500 kr.

Ståtlig begravning
N C Corfitzon dog den 21 januari 1913, bara 
48 år gammal. Han var ogift. Hans begrav-
ning, den 27 jan, formade sig nästan till 
en furstlig sådan. Ett extratåg förde från 
Helsingborgs färjestation hans stoft tillsam-
mans med nära 200 begravningsgäster och 
ett berg av blommor ut till Mölle. 

I fiskelägena som passerades liksom å 
båtarna i hamnen flaggades på halvstång. 
I Mölle stod 60 hästskjutsar redo att föra 
honom och gästerna vidare till Brunnby kyr-
kogård. En bygdens son återvände till sina 
fäders jord. En ståtlig minnessten utvisar var 
han vilar, just vid klocktornet.

När man öppnade hans testamente, fann 
man, utom flera personliga legat, att han 
gjort flera sociala donationer – till fattiga 
barn i Helsingborg, till Helsingborgs sjö-
manshem, till sjömansänkor och ensamma 
äldre sjömän i Brunnby socken, 5.000 kr 
anslogs till Mölle kapell.

Johanna Corfitzon hade blivit spådd att 
hon skulle överleva sina tre söner, när hon 
dog år 1920 hade spådomen visat sig riktig.

Namnet Corfitzon lyste till i Mölle, ganska 
intensivt, men är nu helt borta. ”Hotell Cor-
fitzon” som Nils C lät bygga vid sekelskiftet 
revs 1969.

–

Ovanstående biografi över järnvägens 
primus motor och möjliggörare, N C Cor-
fitzon, är författad av Anders W Mölleryd 
och finns i samma bok som berättelsen 
om järnvägen. 

Vem var N C Corfitzon?

Konsul Nils Christian Corfitzon
Foto: Okänd

De gamla trotjänarna inom poströrelsen 
hyllas och hedras, Alvin Andersson, Arild, 
som kört post sedan 1941, vidare kantor 
Victor Sylvén och hans fru Edith som många 
år ansvarat för posten i Brunnby ägnas 
hedrande uppmärksamhet.

Därmed var järnvägsäventyret Höganäs-
Mölle slut. Man hade liksom brått att 
utplåna dess märken, det dröjde inte länge 
förrän rälsen var borta. Dessbättre finns 
den gamla banvallen kvar och har blivit till 
den ypperligaste cykelväg, rent av en av 
de vackraste i vårt land. Björnbärsrevorna 
kryper upp på den, cyklisten löper fara att 
få punktering, men han stannar till, böjer 
sig ner och plockar av de välmatade svarta 
bären... 

–
Nu har du snart läst ut den andra utgåvan 
av Strandbladet. Om du vill författa något  
kort eller långt om ett läsvärt ämne är du väl-
kommen att kontakta redaktionen. Vi har nu, 
detta jubileumsår, nästan tömt ut vårt histo-
riematerial om Strandbaden. I nästa nummer 
får vi plats med mer nutid! /Redaktionen

Få dina fönster putsade, på
utsidan, varannan månad.
Information och priser på hemsidan. Beställ nu
www.eriksfonsterputs.se
0771-42 42 42

Eriks fönsterputs i Sverige AB
Verkstadsgatan 2 B
263 39  Höganäs

Biljetter och stämplade frimärken från 
sista dagen tåget gick. Den ovanliga lilla 
samlingen ovan tillhör Sven-Åke Wallenholm, 
som växte upp med spåret utanför sitt fönster 
på Smögengatan. Dessa biljetter köptes 
enkom för att ”celebrera” sista turerna på 
järnvägen Höganäs-Mölle.
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”Baksidan”

Äntligen Strandbaden!
”Med anledning av Strandbadens Byafören-
ings ansökan till Höganäs kommun om att 
byta postort från Höganäs till Strandbaden 
har Posten Meddelande AB beslutat att till-
styrka framställningen om byte av 
postortsnamn till Strandbaden.” 

Förhandsinformation från Posten Med-
delande AB till berörda hushåll gick ut i 
september 2010, detaljerad information går 
ut under mitten av januari 2011 och änd-
ringen träder ikraft den 7 mars 2011. 

28 öre
OM dagEN

Uppdateringar på hemsidan
Skulle du sakna något på vår hemsida,  
www.strandbaden.info, eller vill bidra med 
information, hör av dig till webmaster 
Adrian Wallenholm, adrian@wallenholm.se

Är du inte medlem ännu?
Det kostar varje hushåll knappt 28 öre om 
dagen att vara medlem. Det låter kanske 
inte mycket, men för varje öre kan vi göra 
något för dig som bor här. Besök vår hem-
sida och fyll i ”Bli medlem!” så skickas infor-
mation till dig via e-post. Om du inte har 
Internet är du välkommen att kontakta 
någon i styrelsen den vanliga vägen. Se 
kontaktinformation på sidan 4 i tidningen.

Betala in medlemsavgiften 100 kronor/år 
på bankgiro 5559-7306 och uppge namn, 
adress, telefon samt e-postadress om du 
har det. Fyller du i formuläret på hemsidan 
räcker ditt namn på avin.

Årsmöte i april
Välkommen till Strandbadens Byaförenings 
årsmöte som går av stapeln onsdagen den 
6 april 2011 kl 19.00 på Örestrand. 

Kallelse kommer att finnas på föreningens 
hemsida www.strandbaden.info och på 
anslagstavlorna runt om i Strandbaden. 

Bli medlem - kom och gör din röst hörd!

Byaföreningen representerad 
vid Kullabygdens Byaråd 
Kullabygdens byaföreningar samt företrä-
dare för Höganäs kommun träffas två 
gånger om året vid så kallade Byaråd - ett 
forum där bygemensamma och byspecifika 
frågor diskuteras. Där ges möjlighet att 
ställa frågor till kommunens politiker och 
tjänstemän. Bland annat diskuteras trafikre-
laterade frågor, översiktplaner och fram-
tidstankar för byarnas utveckling. 

I våras stod Strandbadens byaförening 
värd för Byarådet och punkter på dagord-
ningen var bla Bygg 111 Östra Nu, Projekt 
"Strandbadens Trädgårdsstad" (fd Strand-
badens Handelsträdgård) samt trafiksäker-
hetsförbättrande åtgärder avseende väg 
111. Trafikgruppen begärde även att samt-
liga närvarande byaföreningar förklarade 
på vilket sätt de vill förhålla sig till det fort-
satta arbetet med projekt Bygg 111 Östra 
Nu. Endast Nyhamns Byförening trodde sig 
vara beredd att aktivt medverka i det fort-
satta arbetet. Övriga 15 byaföreningar gav 
emellertid sitt stöd till kampanjen. 

Den 18 oktober bjöd så Nyhamns Byför-
ening in till höstens Byaråd som bla 
avhandlade Leaderprojektet Kullaleden 
som är ett samarbete mellan offentliga, pri-
vata och ideella intressen. Leden är tänkt 
att gå på såväl allmän som privat mark. 
Vidare redogjorde Trafikgruppens Ragnar 
Falck för väg 111 situationen genom Strand-
baden. Diskuterades gjorde även stöd för 
byarnas utveckling av bredbandsinfra-
struktur (fiber/Staden-i-Staden) inom 
ramen för regional utveckling. Förste vice 
ordförande i kommunstyrelsen Ulf Molin 
lovade att återkomma i ärendet.

Vi har en hjälte i Strandbaden
10-årige Emil Wersäll från Strandbaden är 
nominerad till Svenska Hjältar.

I somras räddade han sin 9-årige kompis 
från att drunkna utanför Nyhamnsläge. Mer 
finns att läsa på www.svenskahjaltar.se. 

Vi vet inte hur det har gått, det får vi se på 
galan som visas i mitten på december i TV4.

Vi önskar honom varmt lycka till!

Elavtalet
Elavtalet ser ut att ha blivit en succé! 

Med hjälp av preliminära siffror från Dala-
Kraft har har vi räknat ut att antalet anslut-
ningar till det nya elavtalet är ca 50% fler i 
Kullabygden, än med det förra avtalet som 
slöts med Öresundskraft 2009-2010. Låt oss 
få återkomma med siffrorna för Strandba-
den lite senare när vi fått enhetlig postort. 

Om du missade att skicka in avtalet kan 
du ändå ringa DalaKraft och se vad de kan 
erbjuda för priser. Referera till byföreningen.

BYGG&INREDNING
Ole Björklund

Din byggare i Strandbaden
Reparationer — Tillbyggnader — Ombyggnader — Finsnickeri

Lärkvägen 7, Strandbaden, Telefon 042-342687 & 0703-342687

S:t Andreas väg 6, Höganäs
Telefon 042-34 13 21

simon@glasmastaren.se

ALLT INOM GLASARBETEN
Bilglas - Plexiglas - Tavelinramning

Glasreparationer - Isolerglas - Solfi lm
Spegelglas - Stöldskyddsmärkning 

Vi är auktoriserade på bilglas och 
medlemmar i Glasbranschföreningen.


