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Året runt i Båstad
Ca 9 km

Välkommen till en naturskön vandring med den mäktiga

Hallandsåsen och den glittrande Laholmsbukten som sällskap.

Vandringen leder till många skilda miljöer - från det gamla
Båstad i väster sommartid pulserande av liv med hamnen och
tennisstadion som dess naturliga mitt, till lugnet i Malen-
skogen i öster, där den friska barrskogsluften blandas med
havets spännande dofter.

Följ de gröna äpplena
som är målade längs
hela vandringen!



Båstad grundades år 1450 av Kristian I, kung av Danmark, där Skåneland
ingick som en viktig del av riket. Torget anlades och blev en naturlig sam-
lingsplats. Här finns Turistbyrån, inrymd i Båstads första skolhus byggt år
1839.

Märta Måås-Fjetterström (1873-1941) startade sin textilverkstad i Båstad
1919. Här tecknade hon förlagor till mattor och gobelänger med inspira-
tion från Bjäres natur, den skånska folkkonsten och Orienten.

Den danske kungen köpte marken som låg mellan Bokebäck i väster och
Hyllebäck i Öster för att anlägga den nya staden. Vid Hyllebäck stoppades
den stora branden 1870 som ödelade två tredjedelar av bebyggelsen.

Husen utmed den östra delen av Agardhsgatan klarade sig från branden
1870. Stilen är den skånska längans; låga och långa hus med branta sadel-
tak. Notera att många skvallerspeglar finns kvar än idag.

Agardhsgatan är uppkallad efter Carl Adolph Agardh (1785-1859). Han
var ett av dåtidens snillen; professor i botanik och ekonomi, docent i
matematik, teologiedoktor mm och han växte upp i den kringbyggda gården
Gröne gård, nu kallad Agardhska gården.

I spetsen mellan Köpmansgatan och Agardhsgatan ligger Gröna Torg. Här
såldes virke, trädgårdsredskap och hemslöjd. En byst av Carl Adolph Agardh
har rests i modern tid.

Inspräng bland bebyggelsen finns spår av de människor som levde här
under bronsåldern (1800-500 f Kr). Klinkehög alldeles intill Köpmans-gatan
är en av många gravhögar som bevarats från den tiden.

Kunskapscentrum Agardh med kommunal gymnasieskola och bibliotek
under samma tak.

Äpplet är en av Båstads symboler. Under början av 1900-talet fanns ett
trettiotal fruktodlingar i trakten. Trollbäcken var en av dem.

Tennisanläggningen kallas Drivan eftersom det fram till 1970-talet fanns en
stor drivhusanläggning här. Ett litet kvadratiskt område med forsythia
påminner ännu om det.
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Du kan välja att följa de vita prickarna
för att undvika trappor och terräng
som finns längs vandringen.

Du kan välja att följa de vita prickarna
för att undvika trappor och terräng
som finns längs vandringen.



Galta stenar är två stora stenar som rests över varsin grav från yngre
järnåldern (500-1050 e Kr). Sägnen berättar att det är fylkeskungen Galter
och hans häst som blivit begravda här.

I den västra delen av Malenskogen finns ett gravfält från bronsåldern
(1800-500 f Kr) med 13 gravhögar och ytterligare en vid vatten-
paviljongen.

Tångvägen var förr den väg som bönderna använde för att köra ner till
stranden och hämta tång. Tången spreds ut på åkrarna som gödnings-
medel. Rätt ut i havet går “Stenbryggan” där barnen brukar fiska krabbor.

Iglabäcken, även kallad Pilabäcken, markerar gränsen mellan Båstad och
Malen som tidigare var två skilda samhällen.

Hakonhus på höjden invid Drivan byggdes som privatbostad på 1920-talet
till grundaren av drivhusen Erik Hakon-Pettersson.

Området från Lyckantorget i väster till Stensån i öster kallas Malen. Under
1900-talets början utvecklades främst den östra delen av området till en
välbesökt bad- och kurort.

I den sydöstra kanten av Malenskogen ligger Öresjön, allmänt kallad
“Kalkan”. Sjön är inte naturlig utan ett vattenfyllt kalkbrott.

Gränssten/Tjuvavadet användes förr som vadställe över Stensån. Här går
gränsen mellan landskapen Skåne och Halland, markerad med en stenmur
och några resta stenar.

Området är arkitektoniskt intressant och kallas Riviera efter hotellet som
öppnade 1932, byggt i funkisstil och mycket modernt för sin tid. Idag har
man byggt upp ett nytt hotell, Hotel Riviera Strand, på platsen.

Röeskall är en stor rödaktig sten som utgör den första av ursprungligen
fyra stenar som markerar landskapsgränsen över åsen fram till Lyadalen.

Malenbadet har tre tempererade bassänger med havsvatten, den största
50 m lång. Alldeles bredvid badet låg Restaurang Malens Havsbad 1905-
1987. Ett minne från den tiden är den lilla vattenpaviljongen.
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Brunnsparken och ett café kallat Furulund anlades här 1911. Här fanns två
artesiska brunnar som sprutade vatten upp till 10 resp 17 meters höjd.
Intill parken finns lekplatsen “Gulstad”, med tema sol, vind och vatten.

Kristian I var i stort behov av virke för att bygga skepp och värma upp sina
slott. På Hallandsåsen fanns stora kronoskogar med både ek och bok, vilka
kungen lät fälla. Han lät därför anlägga en utskeppningshamn vid Laholms-
buktens strand.

På Strandängen mellan Skansenbadet och Hotel Skansen finns en vall där
fyra kanoner är uppställda. Vallen är rester av en mindre försvarsanlägg-
ning kallad skans som det sägs att Båstadborna byggde vid anfallet från ett
ryskt kaparfartyg 1788.

Lejontrappan mellan Strandpromenaden och Ludvig Nobels allé byggdes
omkring 1905. På en av trappavsatserna har en springbrunn anlagts,
utformad som ett lejonhuvud.

Skånegården uppfördes 1916-1918 som hotell efter ritningar av Karl
Güettler. Här bodde kung Gustaf V då han sommartid vistades i Båstad.

Nobelplatsen mittemot Skånegården är en hyllning till Ludvig Nobel
(brorson till Alfred Nobel) som under 1900-talets början aktivt verkade
för att utveckla Båstad och Bjärebygden på olika sätt. Han var en av dem
som grundade Båstad Golfklubb samt Bjäre Härads Hembygdsförening.

Mariakyrkan i Båstad började byggas direkt efter stadens grundläggning
år 1450 och stod klar i dess nuvarande utformning under början av 1500-
talet.
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Vid torget i Båstad beläget intill kyrkan finns en mängd små butiker, kafeér, ett tennismuseum, restauranger och närhet till
hamnen och tennisstadion där Swedish Open spelas varje år. Turneringen är bland de äldsta tennisturneringarna i världen
då den etablerades som internationell turnering redan 1948 genom ett samarbete mellan Båstad Tennissällskap (BTS) och
Svenska Tennisförbundet(SvTF). Sedan dess har turneringen arrangerats varje år i oavbruten följd. Framröstad av spelarna
sedan 2002 på ATP-touren som den bästa.

Båstad har ett varierat utbud av kultur. Film- och kammarmusikfestival, gallerier, designgårdar och olika slags hantverk.
Hur namnet Båstad har kommit till är något som länge har diskuterats. Botzestede eller Bothstede betyder båtplats. Efter-
hand har stavningen ändrats. I en kunglig skrivelse år 1558 som berör anläggande av en tegelugn är stavningen Bodstede.
I en skrivelse från år 1569 skriver "Lundhs Stifhts Landeborg" Baadstad. Under åren har stavningen förändrats så att det
alltmer kom att likna Båstad.

Kuriosa!
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