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INLEDNING 
SYFTE OCH UPPLÄGG
I samband med upprättande av ny detaljplan för 
hamnområdet i Båstad, (Båstad 109:2), har Båstad 
kommun beslutat att ett kulturmiljöunderlag ska tas 
fram över området. 

Rapporten ska fungera som ett kunskapsunderlag 
där utredningsområdets kulturhistoriska värden 
behandlas. Underlaget ska ligga till grund för ställ-
ningstaganden och framtagandet av planbestäm-
melser i den kommande detaljplanen. Utredningen 
syftar till att förtydliga viktiga aspekter för att 
möjliggöra ett bevarande av områdets kulturmiljö-
värden i det parallellt pågående planarbetet.

Utredningen inleds med en kort historik över 
utredningsområdet. Områdets historik samt doku-
menterade värden redovisas under rubriken ”För-
utsättningar”. Under rubriken ”Kulturmiljöbeskriv-
ning” beskrivs och illustreras utredningsområdets 
kulturhistoriska värden. Ställningstaganden som 
utredningen resulterar i redovisas i korthet under 
rubriken ”Inför framtiden”. 
   

En aktuell bild över hamnområdet, området präglas av byggnader i olika arkitektoniska stilar samt anläggningar för olika 
typer av verksamheter. 

Utredningsområdet. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR
HISTORIK
Staden

Båstad grundades som dansk medeltidsstad av kung 
Christian 1450 (Länsstyrelsen i Skåne 2016). Kungen 
behövde en stad med bra utskeppningshamn, främst 
för ved och timmer från kronans skogar som växte 
på Hallandsåsen. Det inkomstbringande sillfisket 
under 1400-1500-talen gjorde Båstad till en rik och 
blomstrande stad (Länsstyrelsen i Skåne 2016). 
Båstad var den första staden att etableras på Bjäre-
halvön, platsen var väl skyddad mot hårda vindar och 
låg i anslutning till havet. För att timmer skulle kunna 
fraktas vidare till Danmark anlades en hamn eller 
”båtställe” eller ”boställe” som senare kom att bli 
namnet Båstad.

Hamnen

Hamnen har, sedan staden grundades, varit av stor 
betydelse för stadens existens. Samtidigt var den 
ursprungliga hamnen mycket grund och bara små 
fartyg kunde angöra hamnen. Man anlade därför 
bryggor ut i bukten där mindre båtar och flottar 
fraktade ved och annan last till fartygen som låg 
förankrade ute på redden. Trafiken mellan Båstad 
och Danmark var livlig fram till freden i Roskilde, 

Äldre bebyggelse längs en av Båstads äldsta gator, Agardhsgatan.

En av stadens påkostade sommarnöjen, uppfört under senare 
delen av 1800-talet. 

Äldre handelshus invid Köpmansgatan i centrala delarna av Båstad.
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1658, då trafiken nästa upphörde helt i och med att 
Båstad blev svenskt. Sjöfarten tog dock fart igen och 
under 1880-talet anlade man Båstads första egent-
liga hamn. Ett pålverk anlades så att hamnen blev 
mer skyddad och muddringsarbeten genomfördes. 
Sjöfarten tilltog och främst skeppades spannmål, 
kalk och skinn. Under 1800-talets andra hälft upp-
levde skutfarten här ett stort uppsving. Detta tog sig 
bland annat uttryck i välbyggda kaptensgårdar som 
finns på flera håll i Båstad. Hamnen har byggts ut 
vid ett par tillfällen under 1900-talet främst för att 
främja fiskenäringen som nu upphört. 1973 anlades 
en fritidshamn som nu är gästhamn och härbärgerar 
fritidsbåtar.  

”Skansen”, en hög tegelbyggnad nära hamnen som 
idag är ombyggt till Hotell Skansen och Restaurang 
Sand, uppfördes ursprungligen som sädesmagasin. 
Hotellet ligger väster om utredningsområdet, en 
byggnad som speglar Båstads funktion som utskepp-
ningsplats för bl.a. spannmål.

Badortsliv

När järnvägen anlades vid Båstad 1885 bidrog den 
till utveckling av staden och har också haft stor be-
tydelse för Båstads utveckling som badort. Badverk-
samheten inleddes i liten skala redan på 1840-talet 
då badbodar ställdes upp på stranden. Badortslivet 
medförde uppförandet av både kallbadhus, varm-
badhus, societetshus samt många privata sommar-
bostäder. Det första varmbadhuset uppfördes på 
platsen för nuvarande Pepes Bodega. Varmbadhuset 

Piren för den ”yttre hamnbassängen” anlades 1973. Bilden 
tillhör Båstad kommun.

Det f.d. sädesmagasinet som tidigare gick under namnet 
“Skansen” som nu är ombyggt till Hotell Skansen. Foto från 
1878, tillhör Sjöhistoriska museet.

Den inre hamnbassängen i Båstad hamn. Årtalet är okänt men troligen är bilden tagen under 1980-talet. Fiskerinäringen är vid 
denna tid fortfarande vid liv, bilden tillhör Båstad kommun.
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brann ner 1893 och nuvarande byggnad uppför-
des året därpå. Vid stranden, ute i vattnet har det 
funnits kallbadhus uppförda, ett för män och ett 
för kvinnor. Senare, under 1920-talet, uppfördes 
badhytter och en solgård uppe på land. Dessa har 
sedan ersatts av en mer modern badhyttsbyggnad 
som nu är ombyggd till ”Badkrukan” n.v. restaur-
ang.

En av de aktiviteter som följde med badortslivet 
var tennisen. Den första tennisbanan anlades 
väster om utredningsområdet i Badhusparken år 
1899. Denna bana var mer enkelt utförd än de 
mer anlagda banor som uppfördes väster om Ho-
tell Skansen 1907. Tennisverksamheten har sedan 
dess utvecklats och byggts ut och är nu en viktig 
verksamhet för Båstad.

DOKUMENTERADE VÄRDEN
Riksintresse

Utredningsområdet ingår i sin helhet i riksintres-
set Båstad (L:K 32). Riksintresseområdet består 
främst av Båstads äldre stadsplan som än idag 
präglas av den medeltida stadsplanen samt av 
1900-talets rekreationsliv. Den småskaliga bebyg-
gelsen speglar köpmanna- och skepparbebyggelse 
under 1700- och 1800-talen samt villor och pen-
sionat från 1900-talets rekreationsort.

Centralt för riksintresset är den äldre bebyggelsen 
som är koncentrerad till det forna huvudstråket, 

Tennisbanor uppförda väster om utredningsområdet i Badhusparken. Första banan anlades 1899.

Damernas kallbadhus år 1908. Bilden tillhör Bohusläns museum.

Varmbadhuset, som det såg ut före ”Pepes Bodega”. Årtal är 
okänt, bild tillhör Båstad kommun.
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Agardhsgatan, torget, Köpmansgatan och ham-
nen. De låga husen, öster om Hyllebäcken, blev 
skonade vid en på 1870-talet omfattande brand. I 
huvudsak rör det sig om 1800-talsbyggnader, men 
även 1700-talsbebyggelsen finns representerad 
i anslutning till utredningsområdet. Stora delar 
av samhället bär en prägel av decennierna kring 
1900, då Båstad började bli välkänt som rekrea-
tionsort.

Fornlämningar

Inom utredningsområdet finns två fornlämningar. 
Fornlämningen RAÄ Båstad 39:1 utgörs av en 
skans, bestående av en vall som är ca 70 m lång. 
Vallen består huvudsakligen av uppkastad jord. 
Uppe på vallen står fyra kanoner uppställda. 
Kanonerna är från 1788 då ryssarna anföll staden. 
Skansen bedöms vara från ”nyare tid” och har 
därför ingen koppling vare sig till forntid eller 
medeltid (Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2016-
08-10).  Utredningsområdets södra delar berörs 
även av den fornlämning som utgörs av Båstads 
medeltida stadslager (Båstad RAÄ 24:1).

Utpekad bebyggelse

Flera av byggnaderna som angränsar till utred-
ningsområdet är skyddade enligt PBL och har så 
kallad q-märkning i gällande detaljplaner. De är 

 

 

 

 

Utdrag från Riksantikvarieämbetets Fornsök 2016-08-10. Två 
fornlämningar finns inom utredningsområdet, Båstad RAÄ 24:1 och 
39:1, en skans och det medeltida stadslagret.

Båstads äldre delar och utredningsområdet som helhet utgör riks-
intresseområde för kulturmiljövården, utdrag från Länsstyrelsens 
GIS-databas 2016-08-10.

 

 

 

Det f.d. varmbadhuset och Hotell Skansen är två byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i det kommunala beva-
randeprogrammet (Båstad kommun 1997). I förgrunden syns en del av den försvarsskans som löper som en vall genom utrednings-
området.



8

också utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i 
det kommunala bevarandeprogrammet (Båstad 
kommun 1997). Det gamla varmbadhuset som nu 
är mest känd som ”Pepes Bodega” samt Hotell 
Skansen är två exempel på detta. Båda dessa 
byggnader är utpekade som kulturhistoriskt vär-
defulla i det kommunala bevarandeprogrammet, 
samt q-märkta enligt detaljplan.

Det område med fiskebodar i varierande ålder 
som finns uppförda i utredningsområdets centrala 
delar är omnämnda som mycket viktiga för kul-
turmiljön i det kommunala bevarandeprogram-
met. Bodarna speglar, den för Båstad, så viktiga 
fiskeri- och skepparnäringen.

En av byggnaderna som speglar Båstads betydelse för badorts-
livet. Byggnaden som ligger väster om utredningsområdet, var 
ursprungligen en fiskarstuga som byggdes om till en ståtlig villa 
år 1898. 

Det f.d. varmbadhuset uppfört 1894 finns direkt väster om ut-
redningsområdet. Byggnaden huserar nu nöjespalatset ”Pepes 
Bodega”.

Många fiskebodar finns uppförda inom utredningsområdet, de speglar hamnens tidigare betydelse inom fiske och sjöfart.
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En fiskare hänger upp sina nät för torkning vid Stejleplatsen, årtalet är okänt men bilden är troligen tagen under 1960-talet. 
Bilden tillhör Båstad kommun.  

KULTURMILJÖ-         
BESKRIVNING  

ÄLDRE BEBYGGELSE
Utredningsområdet gränsar mot bostadsbebyg-
gelse i Båstads äldre delar. Bebyggelsen inne i 
Båstad centrum är en blandning mellan den äldre 
handels- och skepparbebyggelsen samt av större 
sommarnöjen som uppförts under årtionden 
runt sekelskiftet 18-1900. Från den äldre gatan 
Agardhsgatan leder tvärgator ner mot vattnet 
och hamnområdet, här återfinns bebyggelse som 
denna. 

I stora delar av centrala Båstad finns mycket 
välbevarad bebyggelse. Tillskott i form av ny 
bebyggelse har fått en underordnad roll och har 
på många platser anpassats till den äldre befintliga 
bebyggelsen.

HAMNEN
Hamnen är uppbyggd av två större pirar och en 
mindre, och indelad i två bassänger. Av hamnens 
tidigare verksamhet är lämningar från fiskenä-
ringen något som finns bevarat inom utrednings-
området. Direkt söder om den inre hamnbas-
sängen står flertalet sjöbodar och redskapsbodar 
uppställda. Bodarna är av varierande ålder men 

Äldre bebyggelse invid Killebacken som leder ner mot ham-
nen.

Ett äldre tegelhus vid Kyrkogatan, i bakgrunden syns varm-
badhusets fasad.  
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de symboliserar alltjämt verksamheten kring fiske 
och sjöfart som varit viktig för området under flera 
hundra år. Söder om området med sjö- och red-
skapsbodar finns en plan gräsbevuxen yta som går 
under benämningen Stejleplatsen. Här hängde fis-
karna upp sina nät på höga pålar för att näten skulle 
torka. Platsen är av lokalhistorisk betydelse och har 
ett högt pedagogiskt värde som central plats för 
fiskerinäringen.

En bit väster om den inre hamnbassängen står ka-
jutan från skeppet Chance bevarad. Fartyget förliste 
utanför Båstad 1880 och kajutan togs om hand 
och användes som sjöbod. Under årens lopp har 
en man vid namn Vincent Andersson underhållit 
kajutan och även samlat på sig föremål med anknyt-
ning till sjöfart. Kajutan fungerar idag som ett litet 
sjöfartsmuseum, byggnaden donerades till Båstad 
kommun av Vincent Anderssons familj (muntlig 
källa, Munktoft). Kajutan har en intressant histo-
ria som ombyggd fiskebod men innehar också ett 
lokalhistorisk värde av ekonomi- såväl som social-
historiskt intresse.

Mycket har förändrats i hamnområdet under årtion-
dens lopp. Båstads betydelse som turistort och som 
värd för en av Sveriges största tennisturneringar 
har inneburit mycket ny bebyggelse i området. Den 
yttre hamnbassängen som anlades 1973 rymmer 
idag mycket fritidsbåtar vilket också medfört nybe-

Chance, hamnens lilla sjöfartsmuseum.

Sentida sjöbodar uppförda i anslutning till småbåtshamnen, 
den yttre hamnbassängen. 

Kvar i hamnens centrala delar ligger den inre hamnbassängen som tidigare härbergerat fiskebåtar. Inne i hamnbassängen ligger 
några äldre träbåtar och ett fåtal fiskebåtar. Denna del av hamnen var tidigare centrum för den lokala fiskerinäringen.
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byggelse i form av hamnkontor, sjöbodar bekväm-
lighetsanläggningar.

Eftersom turisttrycket är stort i hamnområdet 
under sommarmånaderna finns flertalet byggna-
der uppförda som rymmer restauranger, caféer 
och glasskiosker. Huvudelen av dessa är endast 
öppna på sommarhalvåret. Bebyggelse från 1970 
- 2000-talen finns uppförd i olika arkitektoniska sti-
lar, olika material och volymer. Resultatet av denna 
blandning av byggnader med olika arkitektoniska 
uttryck har bidragit till en något splittrad stadsbild 
där historiskt sett viktiga byggnader, strukturer och 
lämningar blir otydliga. De byggnader och lämning-
ar som är autentiska och har betydelse för platsens 
kulturmiljövärde har fått en underordnad betydelse 
till förmån för nyuppförd bebyggelse som främjar 
event och turism. 

I nära anslutning till utredningsområdet finns 
flera byggnader som speglar Båstads funktion 
som bad- och rekreationsort. Varmbadhuset som 
uppfördes 1894 (nuvarande Pepes Bodega) åter-
finns direkt väster om utredningsområdets norra 
del. I bakgrunden tonar även Hotell Skansen, det 
gamla sädesmagasinet som länge haft betydelse 
för badortslivet som hotell och restaurang. Som en 
del i den kontinuitet som funnits inom badorts- 
och rekreationslivet som i Båstad bedrivits sedan 

Bebyggelse för restauranger, hamnkontor och bekvämlighets-
inrättningar har förändrat karaktären i hamnen de senaste 
decennierna.

Det f.d. varmbadhuset (n.v. Pepes Bodega) samt Hotell Skansen 
(f.d. sädesmagasin) ligger i anslutning till utredningsområdet. 
Byggnaderna speglar badortsepoken som varit av stor betydelse 
för Båstad historiska utveckling. 

Restaurangbyggnader, fritidsbåtar med tillhörande hamnkontor och bekvämlighetsinrättningar är det som dominerar stads-
bilden i, och i anslutning till, hamnområdet.
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1840-talen finns nu ett nytt kallbadhus uppfört 
vid stranden. Byggnaden är uppförd 2009 som en 
del i verksamheten på Hotell Skansen.

Direkt väster om utredningsområdet ligger rester-
na av det som en gång var ”Badhusparken”. Äldre 
kartmaterial (Häradsekonomisk karta, Båstad 
1926-34) visar en park i engelsk stil där slingrande 
gångar var anlagda efter parkens naturliga förut-
sättningar och där träd och växtlighet var plane-
rad efter mer naturromantiska ideal. Nu rymmer 
parken främst fyra tennisbanor samt en restaur-
ang- och cafépaviljong. Tennisverksamheten har 
utvecklats på platsen efter att stadens första (mer 
oplanerade) tennisbana anlades i parken vilket 
visar en historisk kontinuitet vad gäller tennis-
verksamheten i området.

En liten del av det som finns kvar av ”Badhusparken”. Parken 
domineras idag av fyra tennisbanor och en restaurang- och 
cafébyggnad kallad ”Bakfickan”.

Restaurang- och cafébyggnaden kallad ”Bakfickan”, ligger i 
anslutning till ”Badhusparken”. 

Båstads nya kallbadhus, uppfört 2009, bidrar till badortslivets långa historiska kontinuitet i Båstad. 
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FÖR FRAMTIDEN
Den vall, en s.k. skans som leder genom delar av 
utredningsområdet och som är skyddad som forn-
lämning är ett viktigt inslag i kulturmiljön. Vallen 
har ett högt kunskaps- och dokumentvärde med 
militärhistoriska förtecken. Vallen speglar en tid där 
regionen präglades av militär instabilitet och utgör 
en viktig lämning från denna tid.

Inom utredningsområdet finns ett antal lämningar 
som berättar om fisket och sjöfartens betydelse för 
Båstad. Lämningar och bebyggelse från verksam-
heter kring fiske och sjöfart är det tydligaste kultur-
miljövärde i utredningsområdet. Detta uttrycker sig 
i en mängd sjö- och redskapsbodar av varierande 
ålder som finns bevarade söder om den inre hamn-

Illustration över utredningsområdet där områden med kulturhistoriska värden är markerade. 

Utredningsområdet
Fornlämning 

Sjöbodar 

Stejleplatsen
Inre hamnbassängen

Museum 

Badkrukan 

Kallbadhuset

Varmbadhuset
Pepes Bodega

Hotell Skansen

Badhusparken

Stejleplatsen

Yttre hamnbassängen 
Gästhamn 
Hamn fritidsbåtar 

Inre hamnbassängen 
f.d. �skehamn 

Chance 

bassängen. Även om de enskilda bodarna har ett 
begränsat antikvariskt värde så är företeelsen som 
sådan viktig att bevara för framtiden. Till dessa 
lämningar hör även den bevarade kajutan ”Chance” 
som med sin nuvarande funktion som sjöfartsmu-
seum är av lokalhistoriskt intresse.

Stejleplatsen, som idag utgörs av en plan gräsbe-
vuxen yta, utgör också en lämning från Båstads 
fiskerinäring. På grund av att platsens funktion är 
borta finns begränsningar vad gäller platsens peda-
gogiska värde. Platsen har ett viktigt dokument- och 
kunskapsvärde och är av lokalhistoriskt intresse. 

Den inre hamnbassängen är hamnanläggningens 
äldsta del, hamnbassängen speglar Båstads historis-
ka funktion som fiskehamn och är därmed en viktig 
del av utredningsområdets kulturmiljövärde.  
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
  
• Området med sjöbodar bör skyddas i plan så att 
verksamheten och företeelsen med sjöbodar beva-
ras i hamnområdet. 

• Sjöbodarnas karaktär av små, enkla byggnadsvo-
lymer med mindre fönster och enkla fasadutform-
ningar ska vara vägledande. 

• Bodarna ska ha samma bredd och höjd som de 
bodar som finns bevarade på platsen. 

• Bodarna ska ha sadeltak.  

• Bodarna bör vara målade i traditionell färgsätt-
ning. 

• Bodarna ska vara utförda i ett enkelt formspråk 
som är vanligt förekommande för ekonomibyggna-
der såsom enkel träpanel samt fönster- och dörrfo-
der av enkla snickerier, utan profilering.   

• Det lilla sjöfartsmuseet Chance är av lokalhisto-
riskt intresse och ska bevaras. 

• Den inre hamnbassängen som tidigare använts 
som fiskehamn ska bevaras i sin nuvarande form.

• Stejleplatsen bör bevaras som en obebyggd yta, 
informationsinsats kring dess tidigare funktion är 
nödvändig för förståelsen av platsens historiska 
betydelse för Båstad. 

• Ny bebyggelse i planområdet bör uppföras med 
en utformning och en skala som knyter ann till 
platsens hamnkaraktär. Traditionella material såsom 
fasader av trä och traditionell färgsättning såsom 
falurött bör vara vägledande. I övrigt är ett samtida 
förhållningssätt till byggnadens arkitektoniska ut-
tryck positivt. 

Långa rader av fiske-och redskapsbodar är ett mycket viktigt inslag 
i kulturmiljön, en företeelse som bör bevaras.

Stejleplatsen syn som en gräsbevuxen yta, platsen har ett doku-
mentvärde av lokal betydelse, ett värde som kan förstärkas med 
hjälp av informationsinsatser.

Den inre hamnbassängen är viktig för förståelsen av Båstads funk-
tion som fiskehamn och ska bevaras i sin nuvarande form. 
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KÄLLOR
SKRIFTLIGA KÄLLOR
Bevarandeprogram, Båstad kommun 1997-06-25

Riksintressen, förordningar och program, ÖP 08 
Båstad kommun, 2008

ELEKTRONISKA KÄLLOR
Länsstyrelsens GIS-databas Riksintressebeskrivning

Riksantikvarieämbetet, fornlämningsregistret Forn-
sök

Riksantikvarieämbetet, fotosamling, ”Kringla”

Länsstyrelsen i Skåne län Kulturmiljöprogram, sär-
skilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne

KARTOR
Ekonomisk karta 1968-69, Lantmäteriet

Häradsekonomisk karta 1926-34, Lantmäteriet

MUNTLIGA KÄLLOR
Tomas Munktoft, styrelseledarmot i föreningen 
”Gamla Båstad”
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