Ovan en bild från ’Skånska gårdar’. Till höger en bild från renoveringen på
1940-talet efter att verandan rivits. Bild från Eva-Louise Pepperall
(f Svensson).

Nordhem

Nils och Maria Norén. Foto: Peter P Lundh.
Gården Nordhem på Väsby Fäladsväg
flyttades 1826 från Tjörröd till sitt nuvarande läge och ägdes då av Jöns ”Gamle
Norren” Hansson. Jöns barnbarn Nils
tog efternamnet Norén. Nils dog 1880
och hans hustru Maria sålde Nordhem
1907 och lät bygga Norrehus åt sig och
sina två döttrar Selma och Alma.
Den danske läkaren Eduard Jacoby
köpte gården och flyttade in med sin
svenska hustru Gerda och fosterdottern
Viola.

När Eduard avled 1909 efterlämnade han en större förmögenhet och Gerda köpte
flera gårdar där hon drev
jordbruk.
Hon lyckades inte driva
Nordhem ekonomiskt och gården förklarades i ”vanhävd” och arrenderades ut
1919-1923. Gerdas ekonomiska problem
medförde att hon började sälja tomter
i det område som hon senare döpte till
Dannevang.

Nordhem förföll och Gerda och Viola flyttade till Villa in Mente som Gerda tidi
gare köpt för Violas räkning.
Gerda dog 1945 och Viola sålde 1946
resterna av Nordhem till verktygskonstruktören Carl G Svensson och hans hustru Soli.
Utställningen är framtagen 2020 av Strand
badens Byaförening i samband med att
Strandbaden firade 110 år som samhälle.
Framställningen har kunnat ske tack vare
bidrag från Stiernstedt Kockenhus Kulturförening.
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Nordhem 1982. Foto: ArkivDigital.

Villa Svea ligger i korsningen Dannevangsvägen 10
och Tärnvägen 1. Bilden ovan är ett av få tidiga foton
på Villa Svea och är hämtad från ett vykort (A/B Flygtrafik 1952).
Villa Svea har under årens lopp genomgått flera renoveringar och den ursprungliga fastigheten Nordhem 3 har styckats ett flertal gånger.
Färgbild 2020: Eva Almér.

Villa Svea / Villa in Mente
Det första huset inom Dannevangs
området uppfördes i samband med
Möllebanans tillkomst år 1910. Det var
Villa Svea, som senare döptes om till
Villa in Mente.
Ur anteckningar av Olof S Eriksson
1960, återgivna i Strandbladet 1/2010:
När järnvägsstationen Strandbaden år
1910 blivit anlagd, fanns vid den tiden en
stationskarl. Denne köpte av Gerda Jacoby
på Nordhem ca 1½ tunnland [ca 7 500
kvm] mark invid Brunnby gräns och byggde där Villa Svea [oklart när].
Efter något år var mannen färdig att flytta bort från Strandbaden. Villa Svea blev
till salu. Doktorinnan Jacoby fick höra ett
rykte, att en hästslaktare anmält sig som
köpare, något som hon inte alls kunde tolerera. Hon köpte tillbaka den försålda jorden
med villan [oklart när]. Fosterdottern 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, 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.

Gerda Jacoby dog 1945 och Viola 1947.
Violas arvinge, dansken Finn Paulsen,
flyttade in i Villa in Mente. Han var konstnär och individualist, byggde om och förskönade byggnaden, men under en tid
av omkring 10 år gjorde han slut på sista
delen av den jacobyska förmögenheten.
Han lämnade Dannevang och Strand
baden 1959 och återvände då till Danmark.
Utställningen är framtagen 2020 av Strand
badens Byaförening i samband med att
Strandbaden firade 110 år som samhälle.
Framställningen har kunnat ske tack vare
bidrag från Stiernstedt Kockenhus Kulturförening.

Av Olof S Erikssons berättelse framgår inte
att Hugo Moberg med hustrun Elisabeth
flyttade in i Villa Svea 1916. Elisabeth dog
1918 och Hugo 1919.
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På Peter P Lundhs bild från 1910 är Strandbadens station nybyggd och stinsen Knut Johan Knutsson inväntar nästa tåg. Norrehus är redan byggt och
bakom skymtar Håkan Hans torp som revs 1927 och gav plats åt Gränshyddan. Färgbild från 2020.

Norrehus
Selma och Alma Norén var döttrar till
Nils Norén och hans hustru Maria på
Nordhem. Nils dog 1880 och Maria sålde
och lämnade Nordhem 1907. I oktober
1908 flyttade de in i Norrehus efter att
ha sålt Nordhem för 24.000 kr till den
danske läkaren Eduard Jacoby.
Efter Marias död på julafton 1926 bodde Selma och Alma kvar i Norrehus i elva
år innan de 1937 flyttade till Helsingborg.
Sjökapten David Harald Julin blev
ägare av fastigheten samma år. David avled 1941 och hans hustru Edit Andrea
bodde kvar i huset till 1945.

Systrarna Ida, Alma och Selma Norén (Ida
dog redan 1902, 31 år gammal).
Norrehus är Strandbadens första ”riktiga”
hus.
Åke Knutsson berättar i Kullabygd 1947:
1910 [när järnvägen invigdes] fanns endast
ett boningshus [i Strandbaden], nämligen
”Norrehus”, byggt 1908 för fröknarna Selma Ett gulmålat Norrehus (originalkulör?) på
och Alma Noréns räkning.
en flygbild från ArkivDigital 1982.

Så här beskrevs Norrehus i en mäklar
annons i Svenska Dagbladet 25 oktober
1979. Priset var satt till 975 000 kr.
Efter flera mäklarbyten återgick objektet
till den ursprungliga mäklaren och i mars
1981 återkom annonsen, nu med priset
”725.000:– vid snabb affär”.
Utgången av affären är okänd.
Utställningen är framtagen 2020 av Strand
badens Byaförening i samband med att
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Vykort från perioden 1926 till 1938.

Café Hemgården
Conditori Hemgården, på nuvarande
Kullagatan 226, byggdes 1925-1926 av
systrarna Maria och Emelia Bengtsson.
De två systrarna hade tidigare haft ett
café på Stattena i Helsingborg.
De två driftiga systrarna drev sitt café
och bageri och hyrde ut rum till främst
badgäster under somrarna. Huset innehöll då 2 lägenheter, 13 rum, 3 kök, 3 balkonger och burspråk.
Hemgården såldes 1944 till bröderna
Gösta och Karl-Erik Bengtsson, som var
systrarnas brorsöner. Elly och Karl-Erik
Bengtsson drev Hemgården på 1940- och
50-talen. Deras son hette Olle.
Det fanns även en uteservering på baksidan. Caféet användes flitigt också av
traktens ungdomar under 1950-talet. Här
fanns även ett bibliotek och gården blev
något av dåtidens ”fritidsgård”.
En röst: ”Deras absolut bästa produkt
var en gul banantårta, som hade en strykande åtgång vid helgerna”.
Mycket vanligt också med stora kaffekalas på den tiden. Många stannade
Annons i Helsingborgs Dagblads sommartill här i samband med sin utflykt för att
tidning 1956.
bada vid stranden.

Överst Café Hemgården på ett vykort med
Norrehus i bakgrunden. Ovan en bild från
juni 2020. Foto: Berto Lindbom.
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På trappan står biträdet Valborg som arbetade i Bergdahls butik. Kring bordet sitter Carl Johan Bergdahls son Sven-Åke, Hulda
Bergdahl, Frida Åkesson (ansvarade för pensionatets kök) och Alma Åkesson (pensionatets värdinna). Vykort, foto: Arthur Rube.

Pensionat Solhaga
Idén att öppna ett pensionat i Strand
baden kom sannolikt i samband med att
handlanden Carl Johan Bergdahl startade en lanthandel där år 1926. Hans fru
Hulda hade två systrar, Frida och Alma
Åkesson, som hade planer på att starta
ett pensionat.
Frida var en erkänt skicklig kokerska
och hade arbetat många år i herrskapskök. Alma, som länge arbetat som husföreståndarinna, hade sinne för ekonomi
och var en omvittnat social och trevlig
person. Tillsammans borde de ha goda
förutsättningar att driva ett pensionat.
Det gällde bara att hitta en lämplig ort.

När de kom till den begynnande bad
orten Strandbaden för att bese systerns
och svågerns nybyggda hus och butik föll
bitarna på plats: här skulle de öppna sitt
pensionat! Och det idealiska läget vore
att bygga på en tomt mellan Bergdahls
butik och det nyöppnade konditori
Hemgården, mindre än 100 meter från
järnvägsstationen.
Systrarna Åkesson fick köpa den del
av makarna Bergdahls stora tomt som
de önskat sig och Pensionat Solhaga
stod klart till sommaren 1929. Beläggningen var mycket god sommartid (man
kunde servera upp till 70 matgäster per
dag), däremot inte övriga
tider på året. Gästerna var
till stor del gifta par med,
av yrkestitlarna att döma,
goda inkomster: bank
direktör, distriktsveterinär,
ingenjör, köpman, professor, tandläkare, f d häradshövding, jägmästare,
Alma Åkesson talar med
en gäst med barn. Bild från
Magnus Hellstrand.

Annons i Svenska Dagbladet den 12 maj
1929.
landsfogde… Bortsett från krigsåren
var omkring 10 procent av gästerna från
Danmark.
Sommaren 1950 blev den sista säsongen. Därefter köpte Höganäsbolaget fastigheten och byggde om huset till tjänstebostad åt sin vice VD Yngve Zacco med
familj.
Därmed var pensionatsepoken i
Strandbaden ett minne blott.
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C J Bergdahls Specerier & Delikatesser låg i huset till höger på nuvarande Kullagatan 222.
Vid cykeln står sonen Sune Bergdahl, därefter köpmannen Carl Johan Bergdahl och butiksbiträdet Valborg. Pojken bredvid henne är sonen Sven-Åke Bergdahl. Vykort från ca 19291930. Foto: Arthur Rube. Färgbild från 2020.

Bergdahls lanthandel
Carl Johan Bergdahl hade 1908 tagit
över en lanthandel i Väsby och drivit den
i 15 år när han började se sig om efter andra ställen att etablera sig på. Han fann
att det närbelägna Strandbaden kunde
ge goda utvecklingsmöjligheter för en
lanthandel.
Han köpte en stor tomt mittemot järnvägsstationen och där lät han 1924-1926
uppföra ett stort hus kallat Villa Strand
hem med lokaler för butik, bostad till
hans stora familj samt ett antal uthyrningsrum avsedda för sommargäster.
Butiken öppnades sommaren 1926.
Den nybyggda bostaden hyrdes ut tills
vidare. 1928 bestämde han sig för att
definitivt satsa på Strandbaden och hela
familjen Bergdahl, dvs mamma Hulda,
pappa Carl Johan och de fem barnen
Sune, Vivi, Daga, Desi och Sven (SvenÅke) flyttade till Villa Strandhem.
Varusortimentet var huvudsakligen det
som återfanns i landets lantaffärer fram
till 1950-talet, dvs varor som mjölk, kött
och fisk tillhandahölls inte. Via tillströmningen av badgäster gick verksamheten
strålande under sommarmånaderna men

Handlare Carl Johan Bergdahl vid varu
automaten utanför affären. Bild från
Magnus Hellstrand.
inom affärsverksamheten med olika arbetsuppgifter under de 20 år som Carl
Johan Bergdahl drev affären. Han avslutade sin handlargärning 1948.
Olle Nilsson arrenderade affären på
1950-talet. Fastigheten såldes 1960 till
Ebbesson (Ebbesen?) och butiken fick
namnet Ebbes Livs.
under övriga delen av året var lönsamheten mindre god. Antalet permanentboende i Strandbaden ökade visserligen
men förblev på det hela taget ganska
litet. Hela familjen Bergdahl fick arbeta
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Villa Åkesta är numera riven. Huset låg i korsningen av nuvarande Kulla
gatan 214 och Bergdahls väg 1. Del av vykort från Aerobilder, Vetlanda,
1950-tal.
Till höger Villa Åkesta på en bild från Magnus Hellstrand.

Villa Åkesta
Från bokverket Svensk Bebyggelse 1946.

Villa Åkesta byggdes med tvättfat på varje
rum (blåmarkerade) och WC på varje våning vilket säkert ansågs exklusivt 1938.

Carl Johan Bergdahls hustru Hulda,
född Åkesson, hade fyra syskon. Alma
och Frida hade redan 1929 lämnat hemmet i Starby utanför Ängelholm och startat Pensionat Solhaga.
1933 lämnade hennes två andra syskon Lars och Märtha Åkesson föräldrahemmet. De hade köpt en tomt i Strand
baden bara ett 50-tal meter söder om
Carl Johans och Huldas affär och där lät
de 1938 uppföra ett tvåvånings funkishus, som döptes till Villa Åkesta. Det
fanns toalett på varje våning och tvättställ i varje rum så det var väl förberett för
att ta emot sommargäster.
På tomten fanns ett sommarhus som
syskonen bodde i när de hyrde ut boningshuset. I den stora trädgården odlades grönsaker och potatis till det egna
hushållet men även till pensionatet. Lars
hämtade gäster vid stationen och arbe-

tade med diverse sysslor för pensionatets
räkning.
När Alma och Frida sålde pensionatet
omkring 1950 flyttade de först in hos
syskonen i Åkesta några år, men flyttade
sedan till lägenhet i Höganäs. Lars och
Märtha bodde kvar ett antal år innan de
på ålderns höst flyttade till ålderdomshemmet i Väsby.
Utställningen är framtagen 2020 av Strand
badens Byaförening i samband med att
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År 1964 byggdes affären om och till och blev samtidigt ”snabbköp”. Nu är byggnaden privatbostad (bild från 2013). Bilden till vänster: Höganäs kommuns
bildarkiv.

Strandbadens All-Livs

I slutet av 1920-talet öppnade Strand
badens Livs i fastigheten på nuvarande
Kullagatan 153 (”Rosa huset”). Johan
Olsson från Plöninge drev affären 19341939.
Senare innehade Lars Hanssons far
affären och 1946/1947 övertog sonen
Lars med makan Ulla rörelsen. De lät
bygga till fastigheten 1964 och gjorde
samtidigt om butiken till ”snabbköp”. Den
tillhörde då ICA-kedjan.
Lars avled 1967 och Ulla arrenderade ut
affären till Silva och Henrik Sundström
från Tjörnarp. Det är möjligt att affären

vid det tillfället bytte leverantör och blev
en del av Favör-kedjan. Butiken gick de
sista åren under namnet Strandbadens
All-Livs.
Av en notis i Svenska Dagbladet den 28
april 1971 framgår att firma Strandbadens
Allivs, Henrik Sundström gått i konkurs.
Flera olika rörelser har haft verksamhet i byggnaden sedan dess.
Bland annat ska konstnären Sven
Lindström flyttat hit med sin verkstad från Viken på 1970-talet. Sven
var en produktiv konstnär som
bland annat skapade tenntavlor. När

verksamheten var som störst arbetade
sex personer i verkstaden.
Under en tid fanns Monicas Kök i lokalerna och här har även varit juridisk och
gynekologisk mottagning.
Från och med 2005 är fastigheten privatbostad.
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Plåtslagare Carl H Olssons fastighet till vänster och livsmedelsaffären i mitten på ett flygfoto från 1935 (beskuret).

Målaregården

Huset på nuvarande Kullagatan 159 uppfördes omkring 1870 då tomtens dåvarande ägare lät riva ett hus i Utvälinge,
frakta det på båt till Norra Sandflyg, ta
upp det på land och bygga upp det igen.
Bland de mer famösa hyresgästerna
lär ha funnits en s k “tattare” som ord-

nade danser och lät s k “zigenerskor”
spå kunderna. Denna verksamhet avhystes snart efter krav från de kring
boende (enligt artikel i HD av Birgitta
Olsson, okänt datum).
Den lilla huskroppen som skymtar
Gullie och Arne Måryd.
till vänster om själva gården på bilden
till vänster (från 2020) är resterna av
ett av Strandbadens äldsta hus, uppfört 1798. Det var bostad i ena delen
och “fårahus” i den andra. Stora delar av huset revs olagligt (enligt Höganäs
kommun) 1998 och endast denna rest på
ca två meter finns kvar.
Gården fick sitt namn Målaregården av
Arne Måryd som flyttade in med sin familj 1963. Arne målade i olja, arbetade
med stengods, både drejning och skulptering, och brände i
egen ugn. Några alster
Utställningen är framtagen 2020 av Strand
finns på Höganäs mubadens Byaförening i samband med att
seum.
Strandbaden firade 110 år som samhälle.
“Fårahuset” nyinvig
Framställningen har kunnat ske tack vare
des 1964 som utställbidrag från Stiernstedt Kockenhus Kulturnings- och försäljningsförening.
lokal. Arnes alster,
liksom andra konstnärers, ställdes ut och sålwww.strandbaden.info
des här. Arnes fru Gullie
var mycket aktiv med
denna verksamhet.

Kaffestugan. Vykort från Doris och Leif Bogren.

Kaffestugan

Det finns numera inga fysiska minnen
kvar av Kaffestugan. Den låg väl placerad för de som kom med cykel till Strandbaden för att bada. Man passerade järnvägsspåren mitt emot Dannevangsvägen
och ställde cykeln i den stora gläntan på
vägen till stranden. Då passerade man
Kaffestugan, där många stannade till och
köpte kaffe och bullar för att ta med till
sin lilla skyddade favoritglänta. Kaffet
kunde man få i en korg med porslinskoppar och -kanna med droppring!
Kiosken drevs under större delen av
1950-talet, hela sextiotalet och fram till
1974 av Alma och Arthur Persson. Det
goda brödet vara oftast bakat av Alma
hemma på Dannevangsvägen 12.
Förutom att driva kaffestugan så ansvarade Arthur för ordningen på området
runt kiosken. Med ordningsvaktsbrickan
i hand kunde han avhysa de som störde
eller som campade olovligt! Han mätte
även vattentemperaturen och satte upp
informationen på en skylt på stugan.

I kiosken fanns godis,
lemonad och glass som
hölls kall med hjälp av
konstis, någon el för frysen fanns inte! Vattnet till
kaffet kokades på en gasolspis nästan under hela
Här pratar Alma och Arthur med några badgäster. På
perioden, el för spisen kom
först långt senare. Vatten fanns bänken sitter också dottern Anita. Fotot är troligen från
mitten av 1950-talet (okänd fotograf). Genom denna
dock framdraget hela tiden.
dörröppning serverade man gästerna, i bakgrunden
Bakom Kaffestugan, en bit
uppe i skogen fanns ett ”torr- luckan till kioskdelen.
dass”. På vägen från stranden
Utställningen är framtagen 2020 av Strand
fanns en vattenpost där man kunde skölbadens Byaförening i samband med att
ja sina fötter inför den stundande cykelStrandbaden firade 110 år som samhälle.
färden hem.
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Både före och efter perioden med fabidrag från Stiernstedt Kockenhus Kulturmiljen Persson drevs Kaffestugan av anförening.
dra personer.
Kaffestugan brann ner på morgonen
på Mors dag den 28 maj 1995. Man misswww.strandbaden.info
tänker att branden var anlagd.
Nu finns bara de härliga minnena kvar
hos många före detta strandbesökare!

