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Sagt i Strandbaden...

Karin Tenning
med hunden Tjorven
Hur trivs du i Strandbaden?
Jag har bott i Strandbaden i 13 år och trivs
fantastiskt bra! Strandbadens bykänsla och
närheten till Höganäs passar mig alldeles
utmärkt. I alla dessa år har jag gått samma
runda längs med havet med mina hundar
och ändå förundras jag varje dag över hur
fin heden och stranden är. Heden måste vi
vara rädda om. Särskilt vi hundägare måste
ta vårt ansvar och plocka upp efter våra
hundar. Möllebanan är ett annat stort plus.

Vad skulle du vilja förbättra?
Trafiksituationen på väg 111 genom Strand
baden blir bara värre och värre. Jag är
bekymrad över hur trafiksituationen
kommer bli om Nyhamnsläge och Mölle
byggs ut ytterligare. Trafikgruppen gör ett
fantastiskt jobb med att förbättra trafiksä
kerheten på väg 111 men det behövs en
förbifart utanför Strandbaden.
För att stärka vår byidentitet skulle jag vilja
att Strandbaden fick en egen postadress –
Strandbaden!

Vänta inte för länge i vår!

Björn Conradsson

Inma Evaldsson

Hur länge har du bott i Strandbaden?

Hur länge har du bott i Strandbaden?

Min familj har haft sommarstuga i Strand
baden ända sedan jag var liten.

Jag och min familj flyttade till Strandbaden
från Mallorca 2003. Vi letade hus längs med
kuststräckan i höjd med Helsingborg/
Höganäs och valet föll på Strandbaden.

För fyra år sedan bestämde min fru och jag
att det var dags att lämna Helsingborg.
Valet föll på Strandbaden av flera anled
ningar.

Vad är det som är bra med Strandbaden?
Då höll vi på att bilda familj och idag har vi
två små barn. Strandbaden är barnvänligt,
nära till naturen och havet. Dessutom bor
barnens farmor och farfar i Strandbaden. Vi
är nästan aldrig i Helsingborg längre utan
klarar oss bra med det som Höganäs har att
erbjuda. Vidare känner vi stort förtroende
för Nyhamnskolan där vi har tänkt att våra
barn ska börja skolan om några år.

Vad skulle kunna bli bättre?
Vi känner stor samhörighet med Strand
baden trots att vår postortsadress idag är
Nyhamnsläge. Vi skulle hellre ha Strand
baden som postortsadress och därför var
det intressant att höra att byaföreningen
jobbar för att få till en ändring i det avse
endet.

Vad är det som är bra med Strandbaden?
För oss är det viktigt att bo nära havet.
Strandbaden är lugnt och skönt. I vårt
område bor många andra barnfamiljer och
sedan en tid tillbaks har lekplatsen rustats
upp och barnen går gärna dit och leker.

Vad skulle kunna bli bättre?
En liten affär hade varit bra! Trafiken på vår
gata och på väg 111 är bekymmersam.
Därför tycker jag det är otroligt positivt att
man jobbar för en förbifart utanför Strand
baden liknande den som finns idag i Viken.
Dessutom kunde belysningen vid Strand
badens övergångställen bli bättre.
Jag bor inte i Höganäs utan i Strandbaden.
Höganäs och Strandbaden är inte samma
sak! Jag vill gärna ha Strandbaden som
postadress.
Intervju och foto: Pernilla Myrefelt i december
2009 och januari 2010.

Där människor möts. Där affärer görs.

Service, reparationer och försäljning
av trädgårdsmaskiner.

Lillefred, Nyhamnsläge, 042-126870

www.gräsklipparservice.se
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Höganäs | 042 - 490 29 30
www.gripen.se
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Jag känner att det är
hög tid för mig att
hälsa våren väl
kommen med sol
och värme och inte
minst gröna gräs
mattor, fågelkvitter
och längre och lju
sare dagar.
Varmt välkommen även till ett alldeles
nytryckt exemplar av Strandbladet!
Det här är den första spalten jag skriver i
egenskap av ordförande. Ordföranderollen
är ett stort ansvar att axla men tack och lov
så har jag haft en motiverad och engagerad
styrelse med mig, redo att alltid hugga i när
det behövs och sjösätta många av de olika
projekt vi har planerat under årens lopp.
Tillsammans med våra medlemmar
bildar vi Strandbadens Byaförening. Före
ningen har fungerat väldigt bra de senaste
åren och det är viktigt att vi i styrelsen
aldrig glömmer bort vilka vi arbetar för.
Året som har gått har präglats av många
aktiviteter. Vi har en intensiv höst och
vinter bakom oss med styrelsemöten, Kul

labygdens Byaråd och ett stort arbete med
olika projekt. Vi sjösatte i somras en hem

sida där aktuell information från styrelsen
och arbetsgrupperna rörande aktiviteter
och händelser i Strandbaden läggs ut.
Vad har 2010 att erbjuda? Självklart sätter
vi ribban ett snäpp högre för att bli ännu
bättre. Året tycks bli lika intensivt med olika
aktiviteter. En fråga som blir allt mer aktuell
i takt med en hårdbelastad väg genom
Strandbaden, är trafiken på väg 111. Vi har
påbörjat arbetet med kampanjen Bygg 111
Östra nu! Mer om detta på sidan 4.
Vi kommer under året som följer att fort
sätta med arbetet med föreningens profil
och framtida strategi. År 2010 kommer att
innebära att webbplatsen utvecklas till en
mer central mötesplats för medlemmarna.
Inom kort är det dags för årsmöte och
det är viktigt att du kommer för att bidra
med dina idéer vad vi ska satsa på under de
kommande åren. Du har chansen att på
verka och lägga fram förslag. Känns det
intressant? Då tycker jag att du skall bli
medlem i föreningen och komma på års
mötet nu i april.
Strandbaden i mars 2010,
Livia Deak Jönsson

...och några rader från redaktören!
I letandet efter ortens historia till vår nya
hemsida, så dök det upp en mängd mate
rial från kors och tvärs. Efter att ha frågat
min 88-årige granne Bertil Norin om han
hade något, så mailade han snabbt tillbaks
sidvis med scannat material från tidigare
utgåvor av Kullabygd. Han hade också en
opublicerad text skriven av hans svärfar,
bygdehistorikern Olof S. Eriksson, som vi
fick lov att använda.
Ivrig och utan att inse mina tidsmässiga
begränsningar med arbete och studier
kombinerat med barn och husrenoveringar
så började jag skissa på en tidning. I höstas
fick jag med mig Ragnar och Pernilla som
har gjort ett fantastiskt jobb med layout
och nya artiklar. Jag måste säga att vi kom
pletterar varandra bra i vår lilla redaktion!

Själv är jag ju ”gammal Nyhamnare” och
av ett lokalhistoriskt intresse har jag köpt
på mig en del gamla foto och vykort från
bygden på Tradera. Många av dessa finns i
tidningen och även ses i storformat under
100-årsfirandet den 9 maj på Örestrand.
Ett stort tack också till alla andra som del
tagit; Leif Bogren, Sara Sjölander, Anders
och Pernilla på stationen, Kajsa Knutsson,
med flera. Givetvis ska våra annonsörer som står för nästan hela tryckkostnaden ha ett särskilt tack för att de ställer upp!
I höstnumret utlovar vi både gammalt,
nytt och ”nygammalt” material som det
redan snickras på. Har du något läsvärt du
vill skriva om? Hör av dig. Trevlig läsning!
Adrian Wallenholm, adrian@wallenholm.se

Visst älskar vi Strandbaden?

BILGLAS, TAVELINRAMNING,
SPEGLAR, BUTIKSRUTOR

Ibland händer det dock att man måste flytta.
Då behövs en erfaren mäklare med känsla för bygden.
Vi hjälper dig med värdering och försäljning av din fastighet.

Välkommen!
Bruksgatan 13, Höganäs
Mobiltelefon 0703-30 62 63
www.skyvell.se
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Ny förbifart utanför Strandbaden
Väg 111 mot Mölle och Kullaberg är en av
Skånes mest trafikerade turistvägar. Under
sommarmånaderna 2009 uppmättes 7763
fordon per dygn enligt Vägverkets mät
ningar. Samma mätning visar att 90 pro
cent av fordonen överträder hastighets
begränsningen 50 km/tim.
Genomfarten består av flera raksträckor
som inbjuder dels till fortkörning, dels till
omkörning. Såväl arbetspendlare som
kvälls- och nattrafikanter utnyttjar flitigt
dessa möjligheter. Flera olyckor och otaliga
olyckstillbud har orsakats av för hög has
tighet och omkörningar.
Trafiken ökar ständigt genom att nya
bostadsområden tillkommer (norra
Nyhamnsläge, expansionsplaner för Mölle
bland annat), genom generationsskifte
(0-bilshushåll ersätts av 2-bilshushåll), ökad
turisttrafik med mera.
Vi som bor norr om Höganäs har väg 111
som vår ”bygata”. Vägen passerar förbi våra
bostäder, skolor, dagis och mycket mera.
Nu vill vi ha förändring. ”111 ÖSTRA” är
vårt samlande begrepp för den väg som vi
anser måste anläggas utanför byarna för
att förbättra vår trafiksäkerhet, miljö och
livskvalitet. Samtidigt får arbetspendlarna
en helhetslösning mellan Mölle och Hel
singborg.

Trafikgruppens arbete
Strandbadens Byaförening inrättade
2003 en trafikgrupp för att aktivt arbeta
med trafik- och miljöfrågor beträffande
väg 111 genom Strandbaden.

Åtgärder

Idag finns en planerad sträckning utanför
Strandbaden inritad på kommunens över
siktsplan (se kartbilden).
Vi ska agera påtryckningsgrupp gent
emot Vägverket och Höganäs kommun och
verka för en helhetslösning utanför byarna.
Läs mer på www.bygg111ostra.nu

Trafikgruppen arbetar fram åtgärdspro
gram som presenteras vid möten med
representanter för Vägverket och
Höganäs kommun.
För att höja trafiksäkerheten med rela
tivt små medel har Trafikgruppen före
slagit ett antal hastighetssänkande – och
därmed trafiksäkerhetsfrämjande –
åtgärder av vilka en del redan har
genomförts i olika etapper:
– Pollare och vit kantmarkering längs
den breda delen av sträckan.
– Körfält för vänstersväng vid Mellbystrandsgatan.
– Gångpassage med refuger samt
asfaltering av gångväg vid Tallbacksvägen.
I samband med asfalteringsarbeten
hösten 2008 fick Trafikgruppen till stånd
ytterligare åtgärder:
– Asfaltering även av vägrenen på
östra sidan av den breda delen
(tidigare trottoar).
– Refug vid Mellbystrandsgatan
(enbart målning av körfält har visat
sig vara otillräckligt).
– Refug vid övergångsstället Strömstadsgatan.
– Flyttning av busshållplats vid Strömstadsgatan.
– Pollare och avsmalnande väg vid
Dannevangsvägen (Vägverkets lösning som inte överensstämmer med
Trafikgruppens förslag).

Den 17 oktober 2002 antog kommunfullmäktige översiktsplan för Höganäs kommun.
Av markanvändningskartan framgår den planerade dragningen av ny väg 111 utanför Strandbaden (streckad brun linje). Vägen sträcker sig från strax väster om Väsbyrondellen till Höganäs
Design Outlet, vidare öster om Tjörröds återvinningsanläggning över ängarna, för att ansluta till
den befintliga vägen vid Storaskärsvägen (gränsen Strandbaden/Nyhamnsläge).
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Åtgärder som återstår i denna etapp:
– Refuger vid övergångsstället Dannevangsvägen.
– Refug mellan Marstrandsgatan och
Särögatan.
– Asfaltering av gångväg mellan
Bergdahls väg (gamla macken) och
Dannevangsvägen.
Mer om Trafikgruppens arbete finns att
läsa på www.strandbaden.info

STRANDBLADET 1/2010

Hotell Strandbaden uppfördes före 1910talet mellan Strandbadens station och
stranden med förhoppning om hastig
tillströmning av besökare. vid järnvägens
ankomst. Foto från vykort.

Örestrand - hotellet vid havet
Det som nu är Kursgården Örestrand
var från början Hotell Strandbaden,
vars huvudbyggnad är daterad
tidigt 1910-tal. Under första halvan
av 1900-talet var anläggningen en
välbesökt dansrestaurang utmed
järnvägen mot Mölle. I början av
1960-talet köptes gården av Svenska
Missionsförbundets Ungdom för att
användas som lägergård för barn
och ungdomar.
Örestrands kursgård är de stora gula husen
som ligger mellan stationshuset och
stranden. En del har besökt gården i olika
sammanhang, på konferenser eller lunch,
en del har köpt glass eller fika på som
maren, kanske besökt det årliga Höstagillet,
ätit julbord, haft egna gäster boende i
hotell eller vandrarhem och några har firat
födelsedagar eller bröllop på gården.
Fram till 60-talet hette gården Hotell
Strandbaden och var en under flera år väl
besökt dansrestaurang – läget bredvid sta
tionen bidrog säkert till detta. I början av
60-talet köpte Svenska Missionskyrkan
gården för att använda den som lägergård
för ungdomar och familjer. Gården var då
endast öppen under sommaren. För att
husera alla gäster byggdes ganska snart
paviljongerna, lägerlängor som hade plats
för ca 60 gäster i 2- och 4-bäddsrum. Under
de första åren hyrde man in sig i stations
huslängan för att ha samlingar men med
tiden ökade antalet lägerdeltagare och

man såg att man behövde ytterligare sam
lingslokaler. En välkänd arkitekt, Henrik
Jais-Nilsen, anlitades och den grå kyrk
byggnaden med fönster ut mot Öresund
tog sin form och stod klar 1982.
Under många år har det anordnats läger
för barn, ungdomar och vuxna på gården.
På senare årtionden fram till i dag har Öre
strand mer och mer utvecklats till en
naturlig mötesplats när det gäller konfe
renser, läger och kurser. I takt med att
turismen har ökat i bygden har rumsuthyr
ningen sommartid ökat markant.
Under 2009 ersatte en ny hotellbyggnad
de gamla paviljongerna för att möta de
önskemål som finns hos gäster på högre
standard och bättre komfort. I kombination
med det gamla annexet, som i dag fun
gerar som vandrarhem, har Örestrand en
god kapacitet att möta dagens krav på bra
boende i kombination med ett bra pris.

Örestrand

Utöver att Örestrand står värd för många
grupper och enskilda som besöker gården
av olika anledningar står gården även för
en del egna arrangemang och program
verksamheter såsom temaveckor med
kultur, musik och golf, konsertprogram, val
borgsfirande och midsommarfirande.
Gudstjänster och andakter hålls på gården
regelbundet. Sedan 2009 finns även
babyrytmik och stickcafé i lokalerna.
Någon gång har det hänt att det kommit
in människor som har bott i Strandbaden
länge och förundrats över gårdens stora
lokaler och den fantastiska utsikten från
restaurangen. En del har frågat om vem
som helst får besöka gården, och svaret på
den frågan är; givetvis är alla välkomna!

Er mötesplats
vid havet!

Hotell │ Vandrarhem │ Kurs │ Konferens

Bufféer/festmiddagar för bokade sällskap.
Bufféer och smörgåstårtor för avhämtning.
För mer information gå in på: www.orestrand.se

Sara Sjölander, Örestrand

JUST NU
Behöver ni någonstans att
logera era gäster?
Vi ger 5% rabatt på logi
för boende i Strandbaden.

Tel 042 34 00 76 ∙ info@orestrand.se ∙ www.orestrand.se
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Järnvägen Kattarp-Mölle
Järnvägen från Kattarp till Höganäs
öppnades 1885 av SHJ. I Höganäs
fanns då två stationer, Höganäs Övre
och Höganäs Nedre. Till SJ 1896.
Förlängd norrut till Mölle 1910. Till SJ
1920. Eldrift 1937. Linjen till Mölle ned
lagd 1963. Uppriven 1963.
Persontrafiken till Kattarp nedlagd
1972, godstrafiken 1992 (från Höganäs
Övre). Uppriven Höganäs - Höganäs
Övre 1974, Höganäs Övre - Kattarp
1997.
Stationsföreståndare Strandbaden
År
Namn
Född
1910-1919>
K J Knutsson
1920-1930..
C Åkerberg
..1934..
N J A Möller
..1936-1938..
C M Ohlsson
..1940-1946..
F E Jonasson
		
Källa: www.stiglundin.se

1877
1870
1880
1883
1893

Strandbadens stationshus stod klart 1910
och invigningen skedde den 30 april
samma år. Fotot på glasplåt är taget
omkring 1915 av Erik Roslund.

Från ödemark till stationssamhälle
Strandbaden till hör 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. Platsen
kallades också för ”Ödemarken”
innan järnvägen drogs fram.
Redan 1881 diskuterades möjligheten att
förlänga järnvägen från Höganäs till Mölle.
1905 ansöktes om tillstånd vilket beviljades
1907.
Byggandet av järnvägen inklusive sta
tionsbyggnader inleddes i december 1908
men på grund av en mycket hård vinter för
senades invigningen av järnvägen. Till slut
var allting färdigt och järnvägen invigdes
lördagen den 30 april 1910.
Förhoppningarna var stora att dra in
mycket pengar men de ekonomiska fram
gångarna var minst sagt blygsamma om
man undantar den första veckan i drift då
1500 kr drogs in på persontrafik. Mölle
banan gick med förlust redan från första
året. Höganäs-Mölle Järnväg likviderades
redan 1914. Statens Järnvägar tog därefter
över driften och 1920 förstatligades
sträckan.
I en visa från byggnadstiden heter det:
Tack vare herr Corfitzon, kongen i Kulla
Vi faur snart en jarnvai som stadit ska rulla
Ikring mä tourister , mä folk å mä fä,
å pänga ska tjänas, ja lida på dä.
Badturismen tog fart under 1930-talet
och den befintliga väntsalen ansågs vara
6

för liten under sommarmånaderna. Det
beslutades att utöka stationen med en ny
väntsal. 1937 byggdes sommarväntsalen, 4
meter bred och 23 meter lång. Stadsantik
varie Henrik Ranby har i sin uppsats om
Möllebanan uttryckt att denna långa till
byggnad kan ses som ett stapeldiagram
över resandet på Möllebanan.
Men säg den glädje som varar för evigt.
Under 1950-talet avtog resandet och dis
kussioner om nedläggning tog fart. Lör
dagen 28 september 1963 kl 20.58 avgick
sista ordinarie tåget från Höganäs till Mölle.
Resan kan göras på nytt tack vare
Nyhamnsbon Gunnar Gunnarssons och fil
maren Berndt Månssons dvd ”Sista tåget till
Mölle”, som handlar om tåglinjen KattarpMölle åren 1910-1963.
1965 såldes stationen som privatbostad
och i samma veva revs resgodsmagasinet
som även innehöll stationsföreståndarens
”brygghus” samt offentliga toaletter.

I den närmsta framtiden ska huset färg
sättas i de ursprungliga färgerna, gult och
vitt med gröna sninterier. En dröm är också
att uppföra en kopia av det gamla resgods
magasinet, avslutar Pernilla som också vill
passa på att tacka för all hjälp och stöd som
de fått under renoveringens gång.

Renoveringen av stationen
Stationshusets nuvarande ägare, Pernilla
Nydahl och Anders Månsson, har hela tiden
varit måna om att använda gamla beprö
vade tekniker och material vid varje föränd
ring. Pernilla berättar:
– Resan fram till idag har både varit jobbig,
rolig och spännande. Det har hela tiden
dykt upp okända möjligheter och problem.
Under lång tid funderade vi på vad vi
skulle använda sommarväntsalen till och
beslutade efter många om och men att
bygga en liten gästlägenhet samt inreda
den andra halvan till vårt nya kök.

Strandbadens första stins, Knut Johan
Knutsson (Åke Knutssons far, se till höger).
Historiska uppgifter är hämtade ur stadsantik
varie Henrik Ranbys examensuppsats från 1987:
”Bebyggelse vid Höganäs-Mölle järnväg –
historia och bevarande”
(Göteborgs universitet, institutionen för konser
vators- och bebyggelseantikvarisk utbildning)

Flygfoto från 1930-talet som återges i boken
”Vid en landsväg...” sammanställd av Mats
Rogberg. Nästan exakt samma vy fotograferad av Lars Johansson vid slutet av 1990talet finns i broschyren ”Kullabygden” utgiven
av Höganäs kommun.
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Några drag ur Strandbadens utveckling
Av Åke Knutsson
Föreliggande uppsats syftar till att
ur glömskans mörker rädda några av
de viktigaste händelserna i Strandbadens tillkomsthistoria.
Någon kanske invänder, att det inte
kan vara så särdeles viktigt hur en
liten by som Strandbaden över
huvud taget kommit till, och att den
ena etappen i byns framväxande
kan ha lika stor betydelse som den
andra.
Och i stort sett kanske en sådan
invändning kan ha fog för sig.

Men ändock: Ämnet är intressant och för
tjänar utan tvivel en närmare undersök
ning, nämligen därför, att Strandbaden är
den enda bebyggelse i Kullabygden, vars
utveckling alltifrån begynnelsen kunnat
följas av en nu levande generation. Och när
en gång en mera ingående historik över
Strandbaden kommer att göras är de upp
lysningar, som lämnats av dem, som s.a.s.
varit med från början, de inte minst värde
fulla. Det är för att ta vara på sådana upp
lysningar som denna uppsats kommit till.
– F.ö. gör uppsatsen inte anspråk på ens
tillnärmelsevis fullständighet, vilket ju inte
är nödvändigt med hänsyn till dess syfte.

Författaren har inte lyckats forma framställ
ningen efter ett fåtal enkla och klara
utvecklingslinjer, helt enkelt därför att de
beskriver händelserna ligger för nära vår
egen tid för att en klar och enkel överblick
skulle kunna göras. Av samma anledning
har självfallet ingen mera ingående analys
av uppkomna problem kunnat åstad
kommas.
– I den mån det i uppsatsen förekommer
upplysningar och beskrivningar, vilka
kunna karakteriseras som ren hem
bygdskunskap, ha dessa lämnats av rektor
Olof S. Eriksson, en av Kullabygdens allra
förnämsta kännare på området.

Åke Knutsson

Åke föddes 1918 som det yngsta av tre
syskon. Han bodde de första åren i stations
huset i Strandbaden. Pappan, Knut Johan
Knutsson, var stins och han och hans fru
Ada bodde i stinsbostaden i stationshuset.
Vid 40 års ålder (ca 1922) avled stinsen
och familjen måste flytta. De bodde den
närmaste tiden på några olika håll i när
heten. Stinspensionen var ca 200 kronor
per kvartalet. Ada drygade ut den magra
pensionen med bl.a. karamellkokning och
-försäljning. Omkring 1924 tog Ada lån och
byggde villan på Magisterallén 5, där
familjen sedan bodde.
Ada såg till att alla tre barnen tog realex
amen och sedan vidareutbildade sig. Äke

tog studenten och fortsatte att studera i
Lund. Han blev lärverkslärare i historia
och geografi, och var intresserad av bl. a.
Strandbadens historia. Han gifte sig,
byggde sommarstuga i Strandbaden
(Dannevangsv. 24) och fick fyra barn. Han
avled redan 1960 vid en ålder av 42 år.

Biografi av Kajsa Knutsson

—
Artikeln är hämtad ur Kullabygd 1947 och
har försiktigt redigerats och försetts med
mellanrubriker och bilder. Se ruta sist i
artikeln om hur man går med i hem
bygdsföreningen, stöd dem gärna!
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Strandbadens gränser
Innan vi ger oss in på en beskrivning av hur
Strandbaden växt fram, måste vi först göra
klart för oss, vilket som skall räknas till
Strandbaden. Gränserna är inte en gång för
alla givna; de är tvärtom svåra att dra. Flera
möjligheter finns, och för varje gränslinjes
accepterande talar flera skäl. Till sist blir det
faktiskt en smaksak vilka områden man vill
ta med och vilka man vill utesluta.
– Först kan nämnas, att Strandbaden inte
är någon administrativ enhet. Det är ett
stationssamhälle, vars största och
ursprungliga del ligger inom Väsby socken,
medan den mindre, nordliga delen ligger
inom Brunnby socken. Gränsen mellan
socknarna utgöres av den gärdsgård, som
samtidigt är gräns för Nyrups ägor i Söder.
Den går ned till villa Gränshyddan 1 (se
också bild sid 14) och fortsätter väster om
landsvägen ned till stranden, där den
avslutas i själva vattenlinjen av ett stort
granitblock, ”Svarta stenen”.
–De absolut vidaste gränslinjerna för
Strandbaden är i söder den bäck , som
skiljer Höganäs från Väsby 2 och i norr
den bäck , som utgör Strandbadsskogens
nordliga begränsning. 3 Befolkningen
inom det av dessa bäckar begränsade
området anlitar i allmänhet Strandbadens
station vid resor och frakter, och det torde
också vanligtvis hämta sin post där. Befolk
ningen söder resp. norr om dessa bäckar
hör avgjort till Höganäs resp. Nyhamnsläge.
Anlitandet av samma station verkar alltså
som en enande faktor och motiverar bäck
arna som gränslinjer. Men det finns också
skäl att tala för att gränserna bör dragas
något snävare.
För att börja med den del av Strand
baden, som ligger inom Brunnby socken,
kan i strängare bemärkelse endast bebyg
gelsen mellan järnvägen och landsvägen
fram till avtagsvägen till Tallbacken räknas
till stationssamhället. På senare tid har dock
ny bebyggelse tillkommit på den smala
remsan mellan järnvägen och landsvägen
norr om avtagsvägen, så att man torde
kunna anse avtagsvägen strax norr om
banvaktsstugan 4 som det egentliga sta
tionssamhällets nordgräns. Öster om lands
vägen ligger inom Brunnby område tre
större och tre mindre lantgårdar, vilka på
grund av bebyggelsens karaktär inte direkt
kunna sägas tillhöra stationssamhället,
men som dock genom sin närhet till och
sina livliga förbindelser i övrigt med Strand
baden, också kan sägas höra dit. Det
samma gäller också för de två trädgårds
mästerier, som ligga öster om landsvägen.
Beträffande bebyggelsen inne i Strand
badsskogen utgöres denna nästan helt och
hållet av sommarvillor. F.n. finns endast fyra
villor inne i skogen, som är bebodda året
runt. De räknas givetvis till stationssam
hället, men f.ö. kommer i fortsättningen vil
labebyggelsen i skogen inte att behandlas.
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Smergelområdet

Norr om Smergelområdet

Den del av Strandbaden, som ligger inom
Väsby socken och som sträcker sig till
gränsen mot Höganäs i söder, kan inte
heller den i sin helhet utan vidare räknas till
stationssamhället. Från gränsen i söder,
bäcken, och fram till en öst-västlig linje i
jämnhöjd med avtagsvägen åt öster till
Nordhem 11 och Almsberg 5 före
kommer en sammanträngd och planlös
bebyggelse, vanligen kallad Smergelom
rådet. Ursprungligen ägdes detta område
av en fru Strömberg, som sålde större delen
till Handlanden Martin Jönsson, vilken i sin
tur styckade området i småtomter, varav de
flesta såldes till byggmästaren Hilding
Jönsson. Denna uppförde sedan i spekula
tionssyfte en massa mindre boningshus,
vilka såldes huvudsakligen till arbetare vid
Höganäsbolaget. Husen är ofta fula och
trista, och hela bebyggelsen har något av
en guldgrävarstads planlösa virrvarr över
sig. Befolkningen inom detta området
anlitar i allmänhet Strandbadens station,
men detta är också det enda de ha gemen
samt med det övriga Strandbaden. Till iso
leringen från det övriga Strandbaden torde
ha bidragit, att Smergelområdet redan på
ett tidigt stadium fick egen handelsbutik
(Lasses Diversehandel 6 /red.), så att den
näst stationen mest enande faktorn i det
egentliga stationssamhället, Bergdahls
handelsbod 7 , inte kom att knyta Smer
gelområdet till stationssamhället. F.ö. kom
inom Smergelområdet till synes redan
tidigt en orientering i största allmänhet
mot H
 öganäs och denna tendens är nu så
starkt framträdande, att området, ehuru
det administrativt hör till Väsby, i verklig
heten snarare kan sägas vara en del av
Höganäs än hörande till Strandbaden.
Att så blivit förhållandet beror säkerligen
på att befolkningen till allra största delen
utgöres av arbetare vid Höganäsbolaget,
och att den alltså på ett helt annat sätt än
övriga Strandbaden för sitt livsuppehälle är
beroende av Höganäs. Orienteringen mot
Höganäs är följaktligen fullt naturlig och
den gör, att Smergelområdet inte kan
räknas in i det egentliga stationssamhället.
–Mellan detta områdes norra begräns
ningslinje och ”tångvägen” 8 , den
avtagsväg, som från landsvägen leder ned
till stranden och som begränsar stations
området i söder, ligger ett område som är
något glesare bebyggt men f.ö. är av
samma karaktär som det föregående. Detta
område intager en egendomlig mellanställ
ning mellan Höganäs och Strandbaden.
Det kan inte sägas direkt ingå i stations
samhället, men det är inte heller avgjort
Höganäsorienterat. F.n. kan ingenting med
säkerhet förutsägas om detta områdes
utveckling, men det företer så många och
så stora likheter med Smergelområdet, att
det är troligt att det såsmåningom kommer
att helt sammansmälta med detta och
mera markerat avskiljas från Strandbaden.

Vad här ovan sagts om Smergelområdet
och dess fortsättning åt norr gäller den
bebyggelse, som ligger väster om lands
vägen Höganäs-Mölle. Med bebyggelsen
öster om landsvägen förhåller det sig något
annorlunda. Beträffande lantgårdarna,
Nytorp (Ragnar Engström) 9 , Nils Olof
Nilssons gård 10 , Nordhem (frk. Jacoby)
11 och Almsberg (Erik Cronberg) 5 ,
gäller om dem detsamma som för gårdarna
på Brunnby område. På grund av sin
karaktär kunna de alltså inte direkt räknas
till stationssamhället, men som de f.ö. stå i
livlig förbindelse med detta och ha stor
betydelse för hela samhällets existens
måste de ändock sägas tillhöra Strand
baden. Bostadshusen mellan avtagsvägen
till Nordhem-Almsberg och fram till hotell
Strandbadens f.d. annex 12 , det hus, där
fru Kock-Olsson nu bedriver charkuterirö
relse, torde, om än tveksamt, kunna räknas
till stationssamhället. Alldeles avgjort kan
dit räknas bebyggelsen från och med fru
Kock-Olssons fastighet och norrut.
Vad beträffar Strandbadens gränser i
väster och öster vålla dessa inga svårig
heter. I väster utgör stranden en naturlig
gräns, och i öster avtar bebyggelsen på sina
håll ganska långsamt och övergår omärk
ligt i rena landet. På andra håll föreligger en
skarpt markerad gräns mellan tät bebyg
gelse och återjord.

Stationssamhället
I det föregående har ordet stationssam
hället ofta använts. Strandbaden är näm
ligen delvis ett direkt resultat av järnvägen
och stationen. Innan järnvägens och statio
nens tillkomst 1910 var bebyggelsen av så
liten omfattning, att man inte kan tala om
ett samhälle. Endast ett boningshus fanns,
nämligen ”Norrehus” 13 , byggt 1908 för
fröknarna Selma och Alma Noréns räkning
på en tomt inköpt från dir. Alfred Nilssons
gård. Mitt emot Norrehus låg, på Brunnby
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område, ett under Nyrups lydande torp,
”Håkan Hans” kallat 1 . Detta torp, upp
fört omkring 1850, hade tidigare också
tjänstgjort som grindstuga, då det låg just
på gränsen mellan socknarna. Torpet var
uppfört som en vinkelbyggnad. Längs
landsvägen låg en lång länga med murar av
gråsten och spån- och halmtak. Vinkelrät
mot denna länga låg boningshuset och
stallet i korsvirke. Torpet vansköttes och låg
nere under sin sista innehavare, Hans Petter
Jönsson. Det revs 1927 och på den plats där
det legat uppfördes sedermera villa Gräns
hyddan.
Förutom denna bebyggelse inom
nuvarande stationssamhället fanns ytterli
gare tre torp 14 under Nyrup, nämligen de
som nu innehavas av lantbrukarna Filip
Svensson, Karl Persson och John Knutsson.
Därtill kom ytterligare ett numera nedrivet
torp i samma rad som de tre andra. Dessa
tre torp omfatta 12 tunnland jord vardera.
De lydde under Nyrup, och torparna hade
länge att till Nyrup göra fem dagsverken
per vecka. Torpen bygges omkring 1850 i
samband med att jorden började uppodlas.
Tidigare hade den mark, där torpen nu
ligga, och f.ö. hela den del av Strandbaden
ända bort mot avtagsvägen till Almsberg,
som nu upptages av sandmark, varit en
mossmark med vegetation av videbuskar o
dyl. Dessa buskar brändes ned 1812, och
flygsanden fick därefter fritt spelrum och
fyllde mossmarken med sand.
–Vidare fanns, där J.E. Jakobssons träd
gårdsmästeri 15 nu ligger , en friköpt
bondgård, likaså där Nilson Anderssons dri
verier nu ligga. 16

Väderkvarn
Inom Väsby socken fanns före stationens
tillkomst de gårdar, som förut anges höra
till Strandbaden, nämligen Almsberg,
Nordhem, Nils Olof Nilssons gård och
Nytorp. Dessutom låg sedan gammalt
väster om landsvägen två obetydliga men
bebyggda jordbruk. Den ena av dessa fast
Mellan åren 1835 till 1935 stod den här
möllan i hörnet av Kullagatan och Väsby
Fäladsväg mot Almsberg. Fotografen har
stått utanför fastigheten på Kullagatan 187.
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igheter äges av slaktare Strömberg. 17
Den andra förvärvades av direktör J. Ryd
ström, som där inrättade ett ”sommarnöje”
vid Smergelskivfabriken. 18
Redan 1835 hade dåvarande ägaren av
nuvarande Nils Olof Nilssons gård i hörnet
mellan landsvägen och avtagsvägen mot
Väsby låtit uppföra en väderkvarn 19 , och
senare uppfördes även, väster om lands
vägen, ett boningshus åt mjölnaren.
Kvarnen ägde bestånd i jämnt ett hundra
år; den revs 1935. Samtidigt revs bonings
huset för att lämna plats åt landsvägen,
som detta år breddades och asfalterades.
–Inom parentes kan anmärkas, att lands
vägen före stationens tillkomst inte hade
riktigt samma sträckning, som den nuva
rande. Fram till ”tångvägen” gick den lika
med den nuvarande, men från tångvägen
och norrut gick den gamla landsvägen
längre åt väster, genom nuvarande sta
tionsbyggnaden.

Järnvägen
Järnvägen Höganäs-Mölle och stations
huset i Strandbaden (se bild), vilka togs i
bruk 1910, hade färdigbyggts 1909. Järn
vägen tillkom på privat initiativ, och för
dess byggande hade bildats ”HöganäsMölle Järnvägsaktiebolag”, vilket bl.a. lant
brukare Gustaf Jönsson i Danhult dir. Emil
Johansson i Höganäs, kapten Åke Norden
felt i Höganäs, dir. Alfred Nilsson i Strand
baden m.fl. voro intresserade. Bolaget sva
rade för driften t.o.m. 1914, varefter järn
vägen arrenderades av SJ t.o.m. 1919. 1920
övertog SJ äganderätten till järnvägen. På
grund av samhällets tillväxt, till en början
tack vare järnvägen, blevo stationshuset
ursprungliga utrymmen med tiden för små.
1937 tillbyggdes en sommarväntsal, och
1942 företogos ytterligare ändringar. Sta
tionen har nu en relativt stor omsättning.
Antalet försålda biljetter har fördubblats
åren 1915-1940, och antalet resgodsexpe
dieringar har mer än tredubblats under
samma tid. De viktigaste varuslag, som
expedieras vid stationen, är färsk potatis
från potatisodlareföreningen, färska grön
saker från traktens lantbrukare, nejlikor från
Nils Anderssons driverier samt blommor
och krukväxter från J.E. Jakobssons träd
gårdsmästeri.
Varför en station kom att förläggas just
till Strandbaden är svårt att säga. Av vad
som ovan sagts om bebyggelsen före sta
tionens tillkomst inses ju lätt, att förläg
gandet av en station vid Strandbaden
knappast kunde bli ett räntabelt företag,
åtminstone inte på ganska länge. Man
skulle möjligen kunna tänka sig, att järn
vägsbolagets ledande män andanom sågo
Strandbadens kommande storhet som
badort med därav följande intensiv resan
detrafik. Att ett sådant motiv legat till
grund för Strandbadens stations tillkomst
är emellertid föga troligt.
10

Stationshuset i Strandbaden uppfördes 1910.
Sommarväntsalen kom till 1937.
Se även separat artikel på sid 6.

Visserligen utgör sandstranden väster
om stationssamhället den bästa badplatsen
mellan Höganäs och Mölle, men att år 1910
med denna omständighet som enda förut
sättning kunna förutsäga, att Strandbaden
voro en storbadort in spe torde innebära
en överdriven tilltro till bolagsmännens
klärvoajans. Antagligen tyckte man helt
enkelt, att avståndet NyhamnslägeHöganäs vore för långt, och att en station
borde förläggas någonstans mitt emellan
dessa två. Dessutom funnos ju otaliga bevis
för sanningen i påståendet, att järnväg
bryter bygd.
För Strandbadens del skulle detta inne
bära, att järnvägen och stationen så små
ningom skulle utveckla sig till ett rent
bostadsområde för i Höganäs arbetande
personer. Det har ju också visat sig, att
utvecklingen gått i denna riktning.

Badgäster
De förhoppningar om en stor tillströmning
av badgäster, som järnvägens existens
eventuellt väckte, uppfylldes dock inte
omedelbart. Den första sommaren hade
hotellet 20 nämligen inga gäster. Som det
f.ö. inte fanns några villor på platsen, i vilka

eventuella badgäster kunde inhysas, upp
fördes tvenne ”annex” till hotellet. Dessa
annex finnas ännu kvar, men tjäna nu andra
ändamål. Det ena annexet, som ligger strax
söder om ”tångvägen”, användes nu till
bostadshus 21 . I det andra annexet, vilket
ligger öster om landsvägen, bedrives nu
charkuterirörelse av fru Kock-Olsson 12 .
Efter direktör Johnssons död har hotellet
skiftat ägare tre gånger. För några år sedan
uppfördes ett nytt och modernt annex i
funkisstil. De nuvarande ägarna, fruarna
Cronberg och Kristiansson, ha låtit moder
nisera hotellet. Det kan nu ta emot cirka
200 gäster samtidigt.

Bostäder
I en historik över Strandbadens station
anfördes att kraftigare bebyggelse började
i Strandbaden först omkring 1910. Järn
vägen medförde alltså inte någon intensiv
bebyggelse under de tio första åren av sin
existens. Ett fårtal hus tillkom dock under
tioårsperioden 1910-1919. Sålunda lät
målaremästare Karl Roslund 1911 uppföra
ett mindre boningshus 22 åt sig på en
tomt väster om järnvägen och rakt söder
om hotellet. Han hade fått denna tomt som
Nuvarande Örestrand, som ursprungligen
hette Hotell Strandbaden, uppfördes år
1909. Se även separat artikel på sid 5.
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likvid för utfört måleriarbete på hotellet.
I samma rad byggdes 1914 det hus, som nu
äges av bruksförman Gustaf Söderberg,
och 1916 köpman Marcell Karlssons som
marvilla. Några år senare tillkom det sista
huset i raden hotell Strandbaden-Tång
vägen, vilket uppfördes av murare Axel
Lundgren. 1918 tillkom öster om lands
vägen det hus, som nu äges av bruksarbe
tare A. Andersson. Det uppfördes av slak
tare Möller, vilken där hade slakteri. Seder
mera såldes det och tjänade en tid bl.a.
som bryggeri, för att till slut bli bostadshus.

Expansion från 20-talet
En kraftigare bebyggelse började på 1920talet. Då lades grunden till det egentliga
stationssamhället. Ett par av villorna voro
endast sommarbostäder, men i allmänhet
var det frågan om bostadshus, vilka
beboddes året runt. Denna bebyggelse
fortsatte i oförminskad takt under 1930talet, och även under 1940-talet har en del
nybyggen tillkommit. Det torde vara onö
digt att här redogöra för varje detalj i sta
tionssamhällets tillkomst. Endast några
byggnader av för samhällets utveckling
stor betydelse skall nämnas.
– 1925 inköpte köpman C. J. Bergdahl i
Väsby en 4.000 m2 stor tomt av disponent
Johan Rydström, vilken i sin tur köpt
tomten av fastighetsaktiebolaget
”Stranden”.
– Detta bolag innehade f.ö. alla tomterna
från Norrehus i norr till Kvarnen i söder. Av
dessa tomter hade tidigare sålts de, på vilka
slaktare Möllers hus och hotellets annex
uppförts.
– En handelsbutiks tillkomst på en plats,
som förut saknat sådan, är alltid ett viktigt
led i ortens fortsatta bebyggelse, och C. J.
Bergdahls handelsbutik i Strandbaden
utgör intet undantag från denna regel.
Butiken kom att utgöra en enande och
sammansvetsande faktor i stationssam
hället. Fyra år senare avstyckades från herr
Bergdahls tomt ett 800m2 stort område, å
vilket pensionat Solhaga 23 uppfördes.
Tillkomsten av pensionatet bevisar, att
Strandbaden gått stadigt framåt som
badort sedan hotellets tillkomst. En detalj,
som i detta sammanhang förtjänar
omnämnas är, att herr Bergdahl lät bygga
en tennisbana till sommargästers och ten
nisspelande Höganäsbors trevnad och
egen förtjänst. 1925 tillkom också Hem
gården, bageri med kafé och konditori;
även detta en händelse av stor betydelse.
– Ganska tidigt hade alltså Strandbaden
försetts med en egen affär och eget bageri.
En sak fattades dock: en mjölkaffär. Sam
hällets mjölkförsörjning hade först tillgodo
setts genom Nyrups försorg. Byborna satte
ut sina mjölkspannar vid Norrehus, och så
hämtades dessa av en hästskjuts från
Nyrup. På kvällen sattes spannarna av på
samma ställe, och var och en fick hämta sin
spann. Man hade med leverantören avtalat

om hur stor daglig kvantitet som skulle
levereras. Ville man någon gång ha mer
mjölk än vanligt fick man antingen ringa till
Nyrup eller lägga en lapp i spannen att
”Idag vill vi ha 4L Mjölk i stället för 2”. Sys
temet fungerade i stort sett förträffligt och
det visar också att Strandbaden var en
mycket lantlig och mycket fredlig idyll.
Emellertid innebar det ett stort steg framåt
när herr Inar Andersson för några år sedan
lät uppföra en mjölkaffär. 24

Gamla och unga

Som ett bevis på Strandbadens popularitet
som badort kan anföras Hotell Tallbackens
tillkomst 1932. 25 Redan 1924 hade källar
mästare Svärd i Höganäs låtit uppföra Tall
backens kaffestuga. Denna kunde emel
lertid endast tillfredställa de söndagsvand
rares hunger och törst, vilka styrde sina
steg till Strandbadsskogen. Antalet män
niskor, vilka kommit underfund med att de
borde tillbringa sin semester i Strand
baden, hade emellertid ökat år från år, och
genom tillskyndan av aktiebolaget ”Kullens
Havsbad” uppfördes år 1932 Tallbacken, ett
modernt badhotell, som kunde tillfredställa
även högt ställda anspråk. Redan 1934 anli
tades Tallbacken av så många gäster att d.å.
ett annex måste uppföras. I anslutning till
Tallbacken har anlagts två tennisbanor,
vilka torde vara Sveriges bästa utomhus
banor.

Ovan har antytts i stora drag hur Strand
baden kommit till. Men ännu är samhället
ingen avslutad skapnad. Det växer och blir
större för varje år. Ingen kan med hundra
procentig säkerhet säga, i vilket riktning
samhällets utveckling kommer att gå. Men
vissa tecken synas ge vid handen att
utvecklingen åtminstone inte under den
närmaste framtiden kommer att länkas in
på andra banor är dem den hittills följt.
Strandbaden är ett typiskt bostadsområde;
inte en enda industri finns på platsen och
endast ett fåtal hantverkare. De nuvarande
invånarna är i stort sett antingen pensio
närer, d.v.s. sådana som slutat sitt livsverk
och i lugn och ro framlever sin ålderdom på
en lugn, fredlig och vacker plats, eller också
är de människor som ha sitt arbete på
annat håll, framför allt i Höganäs. De som
ha sin dagliga gärning i samhället är lätt
räknade. Befolkningen är alltså en behaglig
blandning av ungt och gammalt. Det finns
inga skäl som talar för att Strandbaden skall
ändra ansikte och bli t.ex. en industriort.
Förutsättning därtill saknas. Än en tid
kommer de två befolkningsskikten att
bevaras, ehuru i framtiden helt naturligt
arbetande människor i närbelägna sam
hällen, i synnerhet Höganäs, vilka bygga sig
bostadshus i Strandbaden, kommer att mer
än som tills dato varit fallet, dominera över
pensionärerna.

Strandbadsskogen

Förstklassig badort

Redan på 1920-talet hade i Strandbads
skogen tomter avstyckats och försålts till
enskilda personer, vilka på dem lät bygga
sommarstugor. Detta tilltog på 1930-talet
och det såg ut som om hela skogen mer
eller mindre skulle skövlas för att lämna
plats för sommarstugor. Denna bebyg
gelse hade koncentrerats til norra delen av
skogen, men det råder intet tvivel om att
även södra delen så småningom gått
samma öde till mötes. För att rädda vad
som räddas kunde, så att söndagsvand
rarna kunde ha ett fredagsmål för sina
utflykter, köpte Höganäs södra delen av
skogen 26 år 1929. (Artikel från 1929 om
detta kommer i nästa nummer /red.). All
bebyggelse förbjöds inom detta område,
och det fick alltså karaktär av naturreservat.

Vad Strandbaden som badort beträffar,
tycks utvecklingen ha stagnerat. Visser
ligen har ingen direkt tillbakagång kunnat
konstateras, men å andra sidan har man
heller inte sett prov på den utveckling man
kunde vänta.
Mycket kunde göras för att ytterligare
utveckla Strandbaden som badort, men
det är just för att ingenting göres för gäs
ternas trevnad som en stagnation inträffat.
Det vill synas som om man alltför mycket
lagt an på kvantiteten och därvid glömt
bort kvaliteten. Det är att hoppas att en
förändring i detta förhållande åstad
kommes, så att Strandbaden snart blir den
förstklassiga badort det verkligen har förut
sättning att bli och som förhållandena före
kriget ställde i utsikt.

Hotell Tallbacken

Gatubelysning
Endast en detalj till skall nämnas. Strand
baden var fram till 1935 ett samhälle, i bok
stavlig mening insvept i mörker, åtmins
tone vintertid. Ingen gatubelysning fanns.
För att råda bot på detta missförhållande
bildades på folkskollärare J.E. Linders initi
ativ en förening med syfte att få gatubelys
ning till stånd. Ett banklån togs upp, stolpar
och lampor inköptes och uppmonterades.
Nu sprider dessa lampor varje kväll sitt sken
över Strandbaden till dess invånares glädje
och även stolthet.

Gå med i Kullens hembygdsförening
och få en prenumeration på boken
”Kullabygd” som ges ut varje år
sedan 1928.
Betala in 150 kr på postgiro 91625-4
och skriv ditt namn och din adress.
Läs mer på www.hembygdshistoria.se
11

STRANDBLADET 1/2010

Flygfoto över stationsområdet med delar av
Dannevangsområdet, omkring 1940.
Foto från Statens Järnvägars arkiv.

Dannevang
Något om samhällets historia och förslag på vägnamn.
Anteckningar 1960 av Olof S. Eriksson.

Olof S. Eriksson
1883-1963
Olof S. Eriksson föddes 1883 i Sankt
Olof som nummer sju i en skara av elva
syskon. Han utbildade sig vid semina
riet i Lund och tog folkskollärareexa
men där 1904. År 1907 fick han tjänst i
Höganäs och började vid gamla skolan
på Hamngatan 11, där han också hade
tjänstebostad. Han gifte sig 1908 med
prästdottern Blenda Thuvesen från
Skåne-Tranås.
Olof S Eriksson arbetade som lärare
och blev senare rektor vid yrkesskolan i
Höganäs. Han var under många år
sekreterare i Kullens Hembygdsföre
ning och var en mycket flitig skribent
och författare av artiklar och böcker
om Kullabygdens hembygdshistoria.
Förutom ägare till huset på Färje
mansgatan 7 i Höganäs, var han även
en av de tidigaste bosättarna på
Dannevangsområdet i Strandbaden
och aktiv i Strandbadens Byalag som
byföreningen hette på den tiden.
12

Dessa anteckningar var aldrig
ämnade som en artikel utan skrevs i
samband med att områdets historia
skulle få sätta sin prägel på kommande vägnamn. Texten är aldrig
tidigare publicerad och tillför
mycket detaljer om Dannevangens
historia som tidigare varit okända.
Vi vill därför sända ett stort tack till
Bertil, Mats och Hans Norin för att vi
fick publicera texten här i tidningen.
—

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

Dannevangen
Ägovidden utgör ca 20 tunnland och har
hört till lantgården Nordhem samt sträcker
sig från Brunnby sockengräns och söderut
till allmänna vägen, som leder mot Väsby
kyrka. Inom området finns 1960 omkring 35
bebyggda tomter. Omkring nr 7:2 finns
stengärdesgårdar som är över 100 år gamla.
Där finns också 3 stycken nästan lika gamla
märgelgravar. Jordmånen är god och
består omväxlande av svartmylla på ler
botten och röd keuperlera. På ett bälte
utmed Brunnby sockengräns har leran

överlagrats av flygsand. Ännu år 1920 var
marken dränerad av öppna diken. Sedan
några år tillbaka återstår därav endast en
obetydlig rest (på Farmen). Det första
huset inom området uppfördes i samband
med Möllebanans tillkomst år 1910. Det var
Villa Svea, som senare ändrats till Villa in
Mente. 1

Nordhem
Ända fram till mitten av 1800-talet
utbredde sig fäladsmarker här ute. Åren
1823 och 1824 enskiftades byn Tjörröd,
som ligger vid Höganäs stads norra gräns.
Det var Höganäs Stenkolsverk, som köpte
en gård i Tjörröd och 1823 begärde
enskifte på denna gård. Följande år enskif
tades byns övriga gårdar, som var ett tiotal.
Bl a fick gårdarna nr 5 och 7 ägovidder på
Norre fälad, där nu Dannevang finns.
Nordhem 11 byggdes omkring 1848 på nr
5. Till gården hörde ca 20 tunnland jord.
Dessutom skulle enligt bestämmelser vid
enskiftet brukas tillsammans med gården
ca 5 tunnland intilliggande jord, tillhörig
Jonstorps kyrka. Genom arv kom ytterli
gare ca 20 tunnland jord att läggas till
gården. Detta var Tjörröd 7:2.
Ända fram till början av 1900-talet var
Nordhem en välskött bondgård. Den ägdes
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då av fröknarna Selma och Alma Norén och
deras moder. Gården var fyrlängad, ”kring
byggd”. Tre av de fyra längorna t ex var år
1900 byggda i korsvirke och av gråsten
samt täckta av halm.
Den ena av korsvirkesbyggnaderna var
gårdens ursprungliga boningshus. Under
andra hälften av 1800-talet byggdes ny
boningslänga, helt av sten. Den pryddes på
olika sätt både utan och innan. Så blev t ex
ett räcksmide placerat på ryggåsen. Taket
bestod av tjärpapp, möjligen tillkommet
senare. Åtminstone så tidigt som vid sekel
skiftet var taket täckt med tjärpapp.

Strandbaden sommaren 1947
Foto: O. Wallenburg, Mölle

Släkten Jacoby
Omkring år 1906 förvärvades gården av
den danske läkaren Eduard Jacoby och
hans skånskfödda hustru Gerda Jacoby,
född Persson. I familjen fanns också foster
dottern Viola, en brorsdotter till doktor
innan Jacoby. Gården betalades med
24.000 kr och blev då kallad Nordhem.
Läkarefamiljen ägde en dyrbar villa i
Köpenhamn och uppehöll sig på Nordhem
att börja med endast under sommaren. Det
var Gerda Jacoby, född av bondesläkt, som
ivrade för jordbruk. Detta blev för henne
omsider till ekonomisk olycka. Hon ägde
och tidtals brukade flera gårdar, såsom
”Kvarnarna” i Ljungby, Småland, och Eget i
Fjälastorp, Brunnby socken. Den sist
nämnda gården såldes exekutivt 1927.
Nordhem förklarades 1919 vara i vanhävd,
och myndigheterna tvångsbortarrende
rade gården på 4 år. D:r Jacoby dog redan
år 1909. Han efterlämnade då stor förmö
genhet. Genom änkans egensinniga och
ekonomiskt oförnuftiga handlingar spolie
rades denna förmögenhet till största delen.
Gerda Jacoby saknade ofta pengar för de
dagliga utgifterna och var ständigt i stort
trångmål. Hon hade reala tillgångar, bl a
den inte överintecknade gården Nordhem,
men saknade kontanta medel, utom då och
då, när en tomt i Dannevang såldes, och
som vanligen kostade ett par tre tusen
kronor.
Gerda Jacoby, liksom också Viola Jacoby,
älskade sång och musik och annan skön
konst – i deras hem fanns många konst
saker – men de älskade framför allt vacker
natur. När lärkan under våren sjöng i
höjden över Dannevangs marker, drömde
Gerda Jacoby om att där skulle lyckliga
människor bygga och bo. Detta blev upp
slaget till hennes tomtförsäljningar. I dessa
hennes spekulationer röjdes också en viss
affärsbegåvning. Ty faktiskt är, att tomtför
säljningarna inom en jämförelsevis ringa
del av arealen till Nordhem inbragte
mycket mera pengar än vad hela gården
kostat.
Gerda Jacoby dog 1945 och var då
omkring 90 år gammal. Hon ärvdes av Viola
enligt testamente. Tomtförsäljningarna,
som Gerda börjat med, fortsattes av Viola
och efter hennes bortgång 1947 av hennes

universalarvinge, dansken Finn Paulsen,
son till en Violas kusin i Danmark. Finn
sålde Tjörröd nr 5, övrig åkerjord m m och
under en tid av omkring 10 år gjorde han
slut på sista delen av den jacobyska förmö
genheten. Han lämnade Dannevang och
Strandbaden 1959 och återvände då till
Danmark. Han var konstnär och individua
list, byggde om och mycket förskönade
Villa in Mente, där han flyttade in då Viola
dött.
I av länsstyrelsen fastställd stycknings
plan av den 23/6 1934 har vid de i norr
belägna två märgelgravarna undantagits
från bebyggelse markområden, avsedda för
”allmän plats”. Denna mark samt vägarna
inom Dannevang tillhör fortfarande Finn
Paulsen.

Reservdelar till gamla hus
Nu även:
gammaldags rosor och fruktträd!

Kullabygdens Byggnadsvård
Kullagatan 46 i Höganäs
04234 27 81  070634 64 60
www.kullabygdensbyggnadsvard.se

Dannevang
När järnvägsstationen Strandbaden år 1910
blivit anlagd, lastades där under hösten
sockerbetor för transport till sockerfabriken
i Hasslarp. Vid stationen fanns vid den tiden
en stationskarl. Denne köpte av Gerda
Jacoby ca l½ tunnland mark invid Brunnby
gräns och byggde där Villa Svea. 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. Här
öppnade sig perspektiv, som Gerda Jacoby
inte alls kunde tolerera. Hon köpte tillbaka
den försålda jorden med villan. Men Viola
insattes som ägare: hon hade vid den tiden
erhållit ett mindre arv, som på detta sätt
kom till användning. Sedan Nordhem på
olika sätt fallit i spillror, och villan i Köpen
hamn blivit såld – den hade då under
kanske fem år stått tillbommad – flyttade
Gerda och Viola Jacoby till Violas hus, som
blev kallat Villa in Mente. Vid den tiden
sattes av damerna namnet Dannevang
(samt Dannevangsvej på vägen utefter
gränsgärdesgården i norr). Åkerjorden till
nr 5 samt en del av nr 7 utarrenderades till
Sture Möller på Backagården. Långt senare
köpte han dessa marker av Finn Paulsen. År
1946 sålde Viola Jacoby till verktygskon
struktören Carl G. Svensson och hans
hustru Soli gårdsbyggnaderna till Nordhem
jämte tomtområde på ca 3 tunnland. Av
byggnaderna kvarstod vid den tiden inte
mycket mera än boningshuset. När Gerda
Jacoby någon gång på 1930-talet en dag
fann, att hon ville från boningshusets
fönster kunna se Kullaberg, så lät hon helt
enkelt en karl riva ner en del av uthus
längan, som stod i vägen för den sköna
utsikten.

Lyckorna och Solliden
Byggnaderna till Nordhem var sedan
damerna Noréns tid försäkrade i Häradsbolaget. Men år 1918 uppsade bolaget för
säkringen. Denna överflyttades då till
13
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Brandförsäkringsaktiebolaget Victoria, och
jag ombestyrde detta, då jag hade agentur
för Victoria. På så vis kom jag att få kontakt
med damerna Jacoby. En dag på senhösten
blev jag genom telefon till min granne och
handlande i Hamngatan, Höganäs, kallad
till Nordhem i försäkringsärende och kom
dit på kvällen efter skolans slut för dagen.
Min då 5 till 6 år gamla dotter Ingegerd
hade jag med dit på cykeln. Där serverades
kaffe, och det blev tal om vad flickan hade
för håg och fallenhet. Jag nämnde trädgård
och blommor. Ögonblickligen fastslog dok
torinnan Jacoby, att jag naturligtvis skulle
förvärva jord för trädgården på hennes
marker vid Strandbaden. Detta blev också
fallet och utan långt dröjsmål. Jag köpte att
börja med 2000 kvm och till pris av kr 1:10
pr kvm. Min kollega och vän folkskolläraren
Josef Linder köpte samtidigt ett lika stort
jordstycke; vi blev odlingsgrannar, råd
gjorde med varandra och jämförde resul
taten. Vi hade det slitsamt men upplevde
under många år nybyggarlivets stora glädje
på ”Lyckorna” 2 och ”Solliden”. 3
Under det första året sökte vi ibland skydd
för regnskurar – Josef i en till hans tomt
flyttad grisbod och jag under en videbuske.

Styckning
Den 3 januari 1919 reste vi båda till Köpen
hamn och fick Gerda Jacobys namn på
köpekontrakten, som jag skrivit, samt likvi
derade jordförvärven. Efter den dagen kom
jag att under 30 år nästan ständigt tvingas
ta del i damerna Jacobys bekymmer och i deras allt mera invecklade och
tidtals mycket trassliga affärer; det gällde
tomtförsäljningar, lantmäteriförrättningar,
skrivelser till olika myndigheter, otåliga
banker skulle stillas, processer föras,
utvägar i än ett, än ett annat trångmål
sökas. Gerda Jacoby var osedvanligt vilje
stark och mycket temperamentsfull, och
under hennes herravälde och nycker, var
den begåvade men i mycket bortkomna
Viola som vax. Jag fick skriva deras testa
mente, ombestyra deras begravning och
skifta arvet.
Det samhälle, som Gerda Jacoby en gång
drömde om och planlade, har i viss mån
förverkligats. Där finns sommarhus och vin
terhus, fruktträdgårdsplanteringar,
blommor och odlingar av olika slag. Man
får också antaga, att människorna där är
lyckliga med tillvaron.
När några tomter blivit sålda och i viss
utsträckning bebyggda, kom myndighe
terna med erinringar: eftersom platsen ten
derade till att bli en tätbebyggelse, så
måste en styckningsplan utarbetas. Läns
styrelsen ville inte längre som tidigare fast
ställa lantmätarens tomtkartor. Det var här,
som Gerda Jacoby kastade sig in i en strid.
Var det inte hennes jord, som hon ägde att
förfoga över efter eget sinne. Skulle en
styckningsplan utarbetas, så gärna det men
hon ville utforma densamma. Och hon
14

Villa Gränshyddan, byggt omkring
1927, ligger på norra sidan om
gränsen mellan Brunnby och Väsby
församlingar. Här, vid Dannevangsvägen gick förr
gränsen mellan Höganäs
och Brunnby kommun.
Här byter idag väg
111 namn från
Kullagatan till
Krapperupsvägen.

hade idéer. Omkring den stora märgel
graven lade hon en parkanläggning, som
skulle vara allmän plats. Gränserna för
denna utformade hon med ”hakker”, som
hon sade på sin dansk-svensk-skånska.
Genom hakkerna skulle möjliggöras, att
inte någon byggnad skulle komma att
skymma utsikten till Kullaberg. Det var
hennes natursinne, som tog sig uttryck på
detta sätt. Hon hade också sina egna fun
deringar om vägar och återvändsgränder;
korteligen - länsarkitekten ville ha andra
konstruktioner. Men allt sådant ”blåste”
hon på. Som hon utlät sig. Ingenting blev
gjort. Distriktslantmätaren, som var Ludvig
Engzell, kallade till förrättning men infann
sig inte. Avstyckningar verkställdes inte
längre. Tomtförsäljningen avstannade,
pengarna tröt.
Björnarna var närgångna. Dottern Viola
hade verklighetssinne för pengar och likvi
dationer. Men Mamma blåste också på
sådant. Det blev mycket tilltrasslat.
Viola grät och tiggde. Åren gick. Mamma

1

måste för sin egen välfärds skull överlistas,
men Mamma fick för Guds skull ingenting
märka, ty hon var härsklysten, och när hon
var desperat var hon oberäknelig. Åtmins
tone i ett fall måste ett tomtköp gå tillbaka,
då avstyckning vägrades. Doktorinnan stod
i vägen för det nödvändiga – tillkomsten av
en styckningsplan, som länsstyrelsen ville
godkänna. Under allt detta framstod jag
som medlare och sammanjämkare, men
min uppgift var mycket olustig.
Som sagt: en styckningsplan fastställdes
1934, och några år senare eller 1940 förord
nade länsstyrelsen om byggnadsplan för bl
a Dannevang. Vid jordförsäljningar inom
Nordhems gård har jag under de 30 åren
och fram till omkring 1950 haft möda och
besvär för minst 26 köpare. Flera av dessa
har köpt jord där mera än en gång.
Inom Dannevang var köparen nr 2 bagar
mästaren Johan Hult. Han köpte jord där 3
eller 4 gånger och började ett par år före
”min tid”.
Köparen nr 3 var jag själv; jag köpte tre

23

Pensionat Solhaga, uppfört 1929 av Byggmästare Bror Wihlborg, Foto: Arthur Rube
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gånger, senast Farmen år 1933. Josef Linder
var köparen nr 4 (1919). Priset pr m2 var
från början mindre än 1:- kr och stegrades
under ”min tid” till kr 2:50.
År 1922 skänkte Gerda Jacoby en bygg
nadstomt till fru Ada Knutsson, som ett par
år tidigare blivit änka efter föreståndaren
för Strandbadens Järnvägsstation.
Förstagångsköpare inom Dannevang har
i övrigt varit följande: (Här räknas då inte
den absolut första köparen, stationskarlen,
som förvärvade 1½ tunnland, som sedan
kom att ägas av Viola Jacoby och blev kallat
Nordhem nr 3).

Stationshuset med Strandgården, Solhaga,
och Hemgården i bakgrunden. Före 1937.
Vykort. Foto: Arthur Rube.

De första tomtägarna
1. Förstagångsköpare inom Nordhem nr 3,
eller på Viola Jacoby mark:
Wilhelm Karlsson(1921), Jöns Larsson(1924)
Gustav Svensson(1925), Martin Hedelin
(1925), Bröderna Persson (Edlunds) (1925),
Ruth Nilsson (Lärkeboet) (1928), Albert
Johnsson(1928), Nelly Andersson (senare
Arthur Persson) (1929), Olga Böös (1931),
C. Lilienberg (1933).
2. Förstagångsköpare av Gerda Jacoby:
Johan Hult (omkr 1916) sen. (1918)
Olof S. Eriksson (första gång) (1919)
(senaste 1933), Josef Linder (1919), Gottfrid
Bengtsson, första gång (1923), Otto Fahlström o Petronella Larsson (1929) Johan Klintberg (längst i söder) (1935) Erik Bengtsson
(1942?), August Eneroth (1943),
Pontus Svensson (1943), Karl Jönsson (första
gång) (1945), Allan Hansson (1946) Ivar Lundgren (1948), Kjell Eriksson (1948)
Nils Gerward (1948)
Följande tomtförsäljningar, tillkomna efter
början av 1940-talet, har jag haft litet eller
ofta inte alls något att göra med:
För Georg Dahlin (senare Oskar Gun
narsson), Wilhelm Svensson (senare Blom
berg), Evert Nilsson, Bokelund, Ivan
Persson, Elsa Möllerborg, Åke Knutsson,
Klang och 5-6 andra.

Vägnamn i Dannevang
Namnen på vägar och öppna platser bör
för samtid och eftervärld berätta något om
platsen ”från början”. Följande namn inom
Dannevang kan då komma i fråga:
Dannevang, området Tjörröd nr 7:2 och
Nordhem nr 3.
Gerdaplatsen, kring översta dammen 5
Violaplatsen, kring nedersta dammen,
(Nuvarande ”Lärkängen” /red.anm.) 4
Dannevangsvej, utefter Brunnby socken
gräns.
Hults väg, utfartsvägen.
Magisterallén, där flera lärare bor och har
bott.
Bengtssons väg, utfartsvägen (Slettv?)
Violas väg, återvändsväg vid Villa In
Mente. (Nuvarande Tärnvägen)

Sätt
Dig själv
I
Fokus
Kroppsterapi med helhetssyn

Lillefred Företagsby

• KranioSakral Terapi (KST)
• Tankefälts Terapi (TFT)
• Klassisk Massage
Sölvi Barkentin
Strandbaden

Lediga lokaler
Mitt i Kullabygden
www.lillefred.se

s.barkentin@telia.com
042-33 18 73 / 070-271 54 14

Lärkvägen, förbi Lärkebo.
Jacoby väg, från Dannevangsvej åt söder
mellan ”platserna”.
Farmvägen, leder västerifrån förbi Farmen.
Nordhemsvägen, leder mot Nordhem o
går mellan Farmen o drivhusen.
Drivhusvägen, utfarten från drivhusen
norrut efter gärdesgården.
Fastighetsägarna inom Dannevang bör
sammanträda för att besluta om namnen
på området, allmänna platser och vägarna,
vägunderhållet, vägskyltar, organisation för
verkställighet.
Höganäs och Dannevang i oktober 1960.
Olof S. Eriksson

Redaktionen har gjort en amatörmässig etymologisk undersökning
på ordet ”Dannevang”/”Danevang”
och har nedanstående att inflika:
dane har en direkt koppling till daner
som är en benämning på en nordger
mansk folkstam som omtalas i skrift
första gången på 500-talet.
(jmf. Svear och Götar).
-vang är en ändelse som används på
danska som ett ”hägn”, alltså ett
område mark som är inhägnat eller
avgränsat. Ordet har använts sedan
vikingatiden.
Ordet Danevang (som också kan
stavas Dannevang) används bl a som
irionisk synonym till idyllen Danmark i
den nationalistiska sången
”Danevang med grønne bred”
av B. S. Ingemann (1789-1862).
Det danska huvudlägret i IRAK 20032007 hette ”Camp Danevang”.
Källor:
denstoredanske.dk, Wikipedia, m fl.

0705-504168
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Information från Byaföreningen

Postadress: Strandbaden
Byaföreningen arbetar för att ändra postort
från det delade Nyhamnsläge/Höganäs till
ett gemensamt – Strandbaden – precis som
det var före kommunsammanslagning och
nedläggning av stationen.
– Det handlar ju om Strandbadens profile
ring. Många gånger när man säger
adressen till exempelvis en budfirma börjar
de fråga om gator i Höganäs. Det är inget
fel på centralorten men vi vill ju etablera
Strandbaden som en egen ort, säger ord
förande Livia Deak Jönsson.

Strandbaden firar 100 år

Vill du bli medlem?

År 1910 invigdes järnvägen och Strand
badens station. Den 9 maj 2010 kl 10-14
kommer Strandbaden att uppmärksammas
av byaföreningen med bland annat en tips
runda ”Strandbaden runt” i samarbete med
Korpen samt en fotoutställning på Öre
strand med förstoringar av fotografier från
förr. Vi bjuder på kaffe och tårta!
För mer information se anslagstavlor,
Höganässidan i HD och byaföreningens
hemsida www.strandbaden.info. Kom och
fira Strandbaden!

Vi har räknat ut att 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 hemsida och fyll i ”Bli medlem!”
eller kontakta någon i styrelsen om du
saknar e-postadress.
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.

Lekplats invigd

Fira midsommar på Lärkängen
Det traditionsenliga midsommarfirandet
startar kl 09 med att blomstervagnen avgår
med barn som får plocka blommor och
kvistar till midsommarstången.
Vid 10-tiden klär vi stången följt av sång,
dans och lekar på Lärkängen kl 14. Oftast
kommer Stina som sjunger och spelar
gitarr. Vi avslutar lekarna med godisregn
för barnen och fortsätter med brännboll
vid 16-tiden. Medtag gärna egen picknick!

”Välkommen till vår by”
Genom Höganäs kommuns försorg anlades
en ny lekplats under våren 2009 i Danne
vangsområdet på ”Gerdaplatsen”. Tack för
det Höganäs kommun!
På bilden syns barn från förskolan I Ur
och Skur Glada Laxe leka vid ett av sina
favorit-uteställen.

Byaföreningen har fått en
hemsida

Trafikgruppen har utarbetat ett förslag på
”byaskyltar” som skulle kunna placeras vid
båda infarterna till Strandbaden. Syftet är
framförallt att skapa en tydlig identitet för
byn Strandbaden och att få förståelse hos
trafikanterna att detta är en by och att de
därmed visar hänsyn. På grund av kost
naden (cirka 25 000 kr/skylt) vilar förslaget
tills vidare.

Föreningen har sedan sommaren 2009 en
väl fungerande hemsida där aktuell infor
mation från styrelsen och arbetsgrupperna
rörande aktiviteter och händelser i och om
Strandbaden läggs ut.
Saknar du något på sidan, eller vill
bidraga, hör av dig till föreningen:
Adrian Wallenholm, adrian@wallenholm.se,
tel 042-33 35 33.
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