
Hälleviks Havsbad

Reinhold och Karin Wingren, min farfar och farmor gifte sig 1912 och bodde i Hällevik fram till 
1921. De drev affären i Hällevik tillsammans med Calle Svensson och var allmännt intresserade av 
att utveckla orten. På olika sätt, bl a genom att vara politiskt aktiva så medverkade de till att orten 
fick järnvägsstation, elektifiering och att orten utvecklades till badort. 
1915 gjordes ett försök med Café i huset Piltvägen 8, vilken stod tomt just de åren. Huset ligger 
granne med affären så det blev relativt enkelt att få detta till stånd. Man använde porslin och annan 
utrustning från affären och det privata hemmet. Reinholds systrar Anna Ingeborg och Edit var 
hushållslärare och stod för matlagning och bakning etc. 
Försöket gick tydligen bra, eftersom man i januari 1916 startade AB Hälleviks Havsbad. Se nedan i 
samlingen av tidningsartiklar och annonser för tiden 1916-1920

Café i Hällevik 1915 ”Stenbergs stuga”
Från vänster Anna Ingeborg Palm f. Wingren gift med Julius Palm som sitter till höger om trappan 
med sonen Erik. Sittande på trappan (troligen) Calle Svensson, Reinhold med dottern Inga-Lisa. 
Uppe på trappan till höger står Rut Ekblad syster till Karin, som står nedanför trappan till höger. 
Bakom Julius står Helfrid Ekblad f. Wingren och längst till höger Edit Wingren. 
Uppgifterna kommer från min mor Sonja Wingren som har fått det av Karin och Reinhold och Edit.
Sonja lever än och är 100 år med mycket klar hjärna!! 

Mikael Wingren februari 2020. 



I januari 1916 startades AB Hälleviks Havsbad. Här ovan kan vi se att Reinhold Wingren och hans 
vän och kompanjon Calle Svensson var med vid aktiebolagets start. (Släkt till släkten: Johan 
Persson var bror till Sven Persson vilken var morfar till Elsa Jeppson gift med Gösta Carlström).



I januari 1917 var byggnationen klar. Reinhold verkar ha varit mycket aktiv i företaget. Han står 
som både sekreterare och kassör.



Hälleviks Havsbad helt nybyggt. Tidigt 1917. (Foto www.wingrens.se)

Hälleviks Station helt nybyggd. (Foto www.wingrens.se)
1915 beslöts att fortsätta med Listerbanan från banans dåvarande slutstation Listershuvud till 
Hälleviks fiskeläge,en sträcka på 3,3 km. Denna bandel öppnades för trafik den 4 maj 1917.
Se också https://www.geocaching.com/geocache/GC2PYZ6_listerbanan-hallevik?guid=98c85cff-
fccb-4506-876f-0353079af183

https://www.geocaching.com/geocache/GC2PYZ6_listerbanan-hallevik?guid=98c85cff-fccb-4506-876f-0353079af183
https://www.geocaching.com/geocache/GC2PYZ6_listerbanan-hallevik?guid=98c85cff-fccb-4506-876f-0353079af183


1917 arrenderades restaungen av fröken Hilda Nilsson. Fortfarande är Calle Svensson och Reinhold
Wingren med i styrelsen. Nu finns också Hjalmar Carlström nämnd, han är revisor. Hjalmar och 
Reinhold var kusiner.





Hälleviks Havsbad vid invigningen 1 juni 1917. Foto J. A. Nilsson via J E Hardebo

Från starten av AB Hälleviks Havsbad i januari 1916 till försäljningen av bolaget till Blekinge 
Kustbanor 1920 finns Reinhold Wingren med som en viktig person, med två roller, både sekreterare
och kassör. 

Här hittar du aktuell information om Hälleviks Havsbad https://www.hallevikshavsbad.com/

För mer information om:
Hjamar Carlström: https://www.wingrens.se/index.pl/b1 
Reinhold Wingren https://www.wingrens.se/index.pl/g4 

Mikael Wingren 20200506     www.wingrens.se
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