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Förord 
Länsstyrelsen Skåne har genom det digitala 
kulturmiljöprogrammet alltsedan 2006 arbetat med att ta fram 
kunskapsunderlag för den regionala och kommunala 
samhällsplaneringen. Programmat utgör också ett strategiskt 
underlag för Länsstyrelsens kulturmiljöarbete.  
 
Förutom beskrivning utifrån platser och objekt har 
kulturmiljöprogrammet också en tematisk indelning utifrån 
kategorier som administration, folkrörelse, fritid, industri, 
jordbruk, kommunikation etc. Här ges en mer övergripande 
redovisning av händelser och utveckling utifrån ett skånskt 
perspektiv. Efter hand som nya fördjupningar gjorts har 
länsstyrelsen kompletterat och uppdaterat kulturmiljöprogrammet 
med nya inventeringar och nya GIS-skikt.  
 
Syftet med att ta fram denna rapport har varit att få en fördjupad 
och uppdaterad bild av hur senare seklers framväxt av friluftsliv 
och rekreation återspeglas i dagens miljöer. Efter hand som 
reglerad arbetstid och rätt till semester utvecklades kom också 
idéer och uppfattningar om hur denna tid på lämpligt sätt skulle 
fyllas med meningsfullt innehåll. Mot bakgrund av detta 
utvecklades pensionat, hotell, sommarkolonier, semesterhem, 
fritidsboende, badhus, friluftsbad och senare campingplatser och 
stugbyar. Med denna rapport är det Länsstyrelsens förhoppning 
att medvetenheten och intresset för denna del av vårt kulturarv 
ökar och med det också viljan att uppmärksamma och ta vara på 
dessa miljöer och objekt i ett längre perspektiv.  
 
Rapport har tagits fram av Kulturen i Lund i samarbeten med God 
Bostad Kulturmiljökonsult och Malmö Museer på uppdrag av 
Länsstyrelsen Skåne. Arbetet har finansierats av medel från 
Kulturmiljövårdsanslaget 2013.   
 
 
 
 
Ann Tschannen 
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Sammanfattning 
 

Skåne har en lång och varierad kust som sträcker sig från Bjärehalvön med 

Kattegatt via Skälderviken och Kullens utlöpare i nordväst, förbi Öresund, 

rundar sydkusten vid Falsterbo där Östersjön tar vid, följer Sydkusten till 

Sandhammaren och viker norrut via Österlen och upp till Hanöbukten. 

Kustzonen har använts för bosättning, fiske och handel i alla tider. Från 1800-

talet har en betydande utveckling skett med allt större städer, stora 

hamnutbyggnader och utfyllnader, förbättrade kommunikationer och stora 

industrier. Under 1800-talet uppstod även de första fritidsmiljöerna, även om 

de på den tiden snarare kallades nöjesetablissemang eller liknande. Fritid är ett 

begrepp som lanserades på 1930-talet.  

De första anläggningarna var kallbadhusen, oftast separata för kvinnor och 

män (i den mån det alls fanns kvinnliga). Kallbadhusen fanns i anslutning till 

städerna och frekventerades av den tidens överklass. I början av 1900-talet fick 

kallbadhusen hård konkurrens av strandbad. Även dessa var från början 

uppdelade i manliga respektive kvinnliga avsnitt, utom i Mölle där man badade 

tillsammans, något som i hög grad bidrog till ortens popularitet, sammanfattad 

i visan ”Bada i Mölle – gudaskönt!”. 

I början av 1900-talet stärktes uppfattningen om betydelsen av sol, friskt 

luft och miljöombyte (det vill säga från staden till landet) och kustzonen blev 

ett sommarlandskap dit man vallfärdade för att bada, sola, sporta, campa och 

umgås. Vissa orter lockade till sig så stora skaror sommargäster att det kunde 

motivera en utbyggnad av järnväg dit, som Mölle och Bjärred, och med detta 

följde även hotell, pensionat och en mängd olika nöjesinrättningar. Till 

Falsterbo byggdes järnvägen för att kunna exploatera halvön som 

rekreationsmiljö. 

I filantropiskt syfte anlades också barnkolonier runt sekelskiftet 1900. 

Syftet var att erbjuda barn en möjlighet till sol, bad, frisk luft och en möjlighet 

att ”äta upp sig”. Det innebar att man hyrde in sig på en kustnära bondgård 

eller liknande. Det var först på 1920-/30-talet som de första barnkolonierna 

anlagda för ändamålet uppfördes. Ungefär samtidigt gavs deras föräldrar 

möjlighet till semestervistelse genom fackföreningarnas, och ibland, 

arbetsgivarnas, semesterhem.  

Den första semesterlagstiftningen 1938 innebar att det anlades allt fler 

anläggningar för sommargäster och att det byggdes allt fler sommarhus. 

Utbyggnaden var huvudsakligen koncentrerad till specifika sommarorter eller 

kustavsnitt som gick att nå med allmänna kommunikationer.  

Allmän välståndsökning och privatbilismens utbredning från 1950-talet 

gjorde att intresset för kollektiv semester sakta avtog, behovet av kollo 

minskade och att allt fler kunde bygga sig en stuga eller åka på camping. 

Västra Skånes kust med Båstad, Malen, Torekov, Arild och Mölle samt 

sydkustens Falsterbo har fortfarande tydlig prägel av sommarorter och 

badorter med tennis, bad, pensionat och societetsliv. Till badorterna hör 
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också de något originella inslagen som fotoateljéer och badläkarvilla. 

Sommarorterna har även lockat till sig barnkolonier, föreningar och 

organisationer, men inte precis där societetens spenderade sin tid utan en bit 

bort som vid Skälderviken, Höllviken, Löderup och Åhus.  

Malmös strand skiljer sig bitvis från den övriga kusten genom att 

utfyllnadsområden efter industrier tagits i anspråk för bad och fritid. Från 

Trelleborg till Kristianstads kommun består kusten av långa öppna 

sandstränder med stor andel fritidshus men de olika allmänna ordnade 

anläggningarna är färre och inga av kallbadhusen är bevarade. 

 Längs hela kusten finns golfbanor, ordnade campingplatser, ofta med 

minigolfbana och de tempererade bassängbaden anlagda för simundervisning 

och lek i en trygg ordnad miljö. Längs kusten har också funnits flertalet 

dansbanor men endast få finns kvar, Granhyddan i Beddinge är den med 

tydligast bevarad karaktär. Till badandet och fritiden kopplas även kioskerna 

varav det finns både några äldre och några från glansperioden på 1950-talet 

kvar och i drift på olika orter.  
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Inledning 

Uppdrag 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län har Kulturen i samarbete med God 

Bostad Kulturmiljökonsult utfört en utredning och sammanställt denna 

rapport om fritidens landskap längs Skånes havskust. Malmö Museer har utfört 

ett digitaliserat kartskikt av de objekt eller miljöer som valts ut som 

kulturhistoriskt intressanta. Detta presenteras som ett eget skikt i 

Kulturmiljöprogrammet på Länsstyrelsens hemsida. Utredningen gäller den 

kustnära bebyggelsen utifrån ett perspektiv av friluftsliv och rekreation. Denna 

rapport behandlar anläggningar så som campingplatser, barnkolonier, 

stugbyar, strandbad och kallbadhus, föreningsmiljöer, badhotell och 

pensionat.  

Syfte och målsättning 
Fritidens landskap vid kusten är en studie av det fritidsbyggande som skett 

längs Skånes kust från sent 1800-tal och framåt. Projektet är en inventering av 

kustens fritidsmiljöer och syftar till att identifiera, analysera och 

kulturhistoriskt värdera kustens landskap ur perspektivet frilufts- och 

rekreationsliv. Ett vidare syfte är att uppmärksamma denna bebyggelse i ett 

historiskt perspektiv så att det nära förflutna lyfts fram, även om det kan te sig 

trivialt och alldagligt.  

Utredningen ska stärka kunskapen om denna bebyggelsekategori. 

Utredningen ska fungera som ett kunskapsunderlag inför Länsstyrelsens 

fortsatta arbeten med att lyfta fram, synliggöra och verka för att dessa 

byggnader och anläggningar bevaras och får ett långsiktigt skydd. 

Beskrivningarna av bebyggelsen är huvudsakligen översiktlig. 

Metod och avgränsning 
Skånes kuster började under 1800-talet användas för fritids- och 

rekreationsändamål. Under 1900-talet expanderade dessa verksamheter 

kraftigt och idag är stora områden ianspråktagna och till dels exploaterats för 

fritids- och rekreationsbebyggelse. Denna inventering omfattar hela Skånes 

havskust och från vattenlinjen upp till en kilometer in från kusten.  

Avsikten är att göra en övergripande inventering av det byggda kulturarvet 

längs Skånes kust med koppling till frilufts- och rekreationsliv från 1800- och 

1900-talen. Uppdraget omfattar anläggningar och byggnader som har eller har 

haft som syfte att användas för rekreation och friluftsliv och som allmänheten 

eller flera personer har haft tillgång till. Uppdraget omfattar således inte 

enfamiljsbostäder eller fritidshus som uppförts för privat bruk. Därför har inte 

fritidshus/sommarvillor uppförda styckevis för enskilt bruk undersökts.  

Arbetet har utförts 2013. Inventering i fält har kompletterats med studier 

av litteratur, kartor i lantmäteriets digitala arkiv, äldre telefonkataloger, äldre 

vykort samt i en del fall samtal med boende eller andra personer med 
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anknytning till de studerade områdena. I fältstudien har varje anläggning 

besökts för att kunna beskrivas exteriört och värderas kulturhistoriskt. I en 

undersökning som omfattar ett så stort område så finns alltid en risk för att vi 

missat anläggningar.  

Utifrån inventeringen har bebyggelsen getts en kulturhistorisk värdering 

och klassificering där tidstypiska karaktärsdrag med betoning på 

socialhistoriska perspektiv lyfts fram. Metoden för urvalet av historiskt 

intressanta objekt och miljöer beskrivs utförligare i kapitel Urvalsprocessen. 

Fotografier där annat inte anges är tagna av Kulturen och God Bostad 

Kulturmiljökonsult. 

I rapporten redovisas miljöerna kommunvis från nordväst till nordöst. 

Varje kommun inleds med en kort sammanfattning över hur kusten upplevs 

idag utifrån perspektivet fritid- och rekreation. Relevant historik för 

förståelsen av miljön lyfts även fram. Härefter följer anläggningarna med 

beskrivning, nytaget fotografi och motivet för den kulturhistoriska 

värderingen.  Förutom den skrivna rapporten redovisas de kulturhistoriskt 

värdefulla miljöerna på Länsstyrelsens hemsida i Kulturmiljöprogrammet som 

ett digitalt kartskikt via en GIS-anknuten databas. 

 Vi har delat in anläggningarna i varje kommun i sex olika slag: 

 Friluftsbad och badhus 

 Hotell och pensionat 

 Campingplatser och stugbyar 

 Barnkolonier och semesterhem 

 Föreningsmiljöer 

 Övriga miljöer 

Urvalsprocessen 
Beskrivning och värdering utgår från modell Kulturhistorisk värdering av 

bebyggelse, Axel Unnerbäck, RAÄ. Tonvikt ligger på ett socialhistoriskt 

perspektiv, där möjlighet till förståelse och avläsbarhet av miljöns verksamhet 

är betydelsefull utifrån ett pedagogiskt värde.   

 

Vid studien har ett antal frågeställningar använts: 

 För vem (sociala skikt) är miljön ämnad? 

 I vilket sammanhang har anläggningen uppförts? 

 Kan man idag förstå den ursprungliga funktionen? 

 

I rapporten har miljön eller anläggningen getts kulturhistorisk värdering i 

två nivåer; Särskilt kulturhistoriskt värdefull eller Miljöskapande värde. På 

Länsstyrelsens hemsida är miljöerna sammanlagda och redovisas som 

kulturhistoriskt värdefulla. För att få en djupare förståelse för miljön hänvisas 

till rapporten. I det digitala kartskiktet är miljöerna redovisade som 

polygoner, dels som områden, dels som enskilda byggnader. Detta för att en 

enskild byggnad eller anläggning kan vara värdefull i sig men en annan kan vara 
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värdefull därför att den är en av delarna som tillsammans utgör en 

kulturhistoriskt värdefull fritids- och rekreationsmiljö. Till varje del i 

kartskiktet finns en kort beskrivande text. 

 

För att en miljö ska få värderingen Särskilt kulturhistoriskt värdefull, har vi 

utgått från att några av följande kriterier måste vara uppfyllda. 

 Uppförd för syftet fritid- och rekreation 

 Socialhistoriskt värdefull 

 Ursprunglig funktion är avläsbar 

 Ursprunglig funktion är behållen 

 Byggnaden/miljön har bevarad karaktär 

 Ålder 

 Sällsynt 

 Representativ  

 

För att en miljö ska få värderingen Miljöskapande värde, har vi utgått från att 

några av följande kriterier måste vara uppfyllda. 

 Ingår i en helhetsmiljö för fritid och rekreation 

 Socialhistoriskt värdefull 

 I något skede använts för fritid- och rekreation 

 Ursprunglig funktion är avläsbar 

 Tidstypisk funktion 

 Representativ  

 

Med socialt värde avses om byggnaden eller miljön visar hur människor levt 

och umgåtts. I denna undersökning kan det innebära en badort så som Mölle 

eller föreningslokaler som DHR:s anläggningar (Riksorganisation för 

Delaktighet - Handlingskraft – Rörelsefrihet).  

Ett viktig stärkande motiv är pedagogiskt värde och tydlighet, att 

byggnadens eller miljöns betydelse och syfte framgår så tydligt som möjligt. 

Exempelvis om de är symboler för det fritidsliv som etablerades i vissa 

samhällskretsar under slutet av 1800-talet eller om de är symboler för 

välfärdsamhället som etablerades under 1900-talet. Även egenskaper som att 

byggnaden är tämligen oförändrad vad gäller karaktär och funktion förstärker 

det kulturhistoriska värdet. 

Avläsbarhet av historisk funktion har varit särskilt svår vad gäller 

pensionat, barnkolonier och semesterhem. I många fall har utförandet av dessa 

stora likheter med samtida villabebyggelse. I de orter där det inte finns 

tillgänglig historik har det varit särskilt svårt att avgöra den ursprungliga 

funktionen. I en del fall har villor haft en säsongsmässig funktion som 

sommarbostad för tillresta och i andra fall har funktionen växlat över tid. 

Detta har lett till att vi inte valt ut denna typ av byggnader som värdefulla just 

för att funktionen inte är avläsbar. 
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Vår ambition har varit att lyfta miljöer som traditionellt tolkas tillhöra 

olika sociala grupper. Dock är det oftast lättare att hitta information om 

anläggningar som är påkostade och väl synliga i landskapet. Och som i många 

andra sammanhang är de enklare byggnaderna ofta redan borta. Ambitionen 

har även varit att få en spridning på anläggningarnas uppförandeperiod. 

I urvalet har vi valt bort stränder där det kanske endast finns en brygga 

men ingen övrig helhetsmiljö. Det är svårt att motivera det kulturhistoriska 

värdet av en sandstrand, vilket dock inte betyder att stranden saknar ett 

upplevelse- eller brukarvärde både historiskt och idag. Vi har därtill valt att 

inte lyfta fram järnvägsstationer även om de hör till badbanorna. 

Järnvägsstationer är uppmärksammade och uppskattade i många sammanhang 

men dock kanske inte i badsammanhang. Badbanorna beskrivs översiktligt i 

historik kapitlet.  

Det har också varit svårt att definiera ”fritidshus” och därtill det faktum att 

idag har många fritidshusområden förvandlats mer eller mindre till 

åretruntbebodda villaområden. Fritidshusen är framför allt anläggningar för 

enskilt bruk.  Fritidshusbebyggelsen utgör ofta en enkel och icke påkostad 

bebyggelsekultur som när den är välbevarad bidrar till berättelsen om vårt 

samhälles moderna historia. Dessa områden är symboler för det 

välfärdssamhälle som etablerades under 1900-talet. De berättar om hur alla 

fick rätt till flera veckors semester, om framtidstro och ökad levnadsstandard. 

Eftersom det inte verkar ha funnits något planinstrument för hur 

fritidsbebyggelse tillkommit före 1984 (proposition 1975/76:1) är det också 

svårt att utvärdera denna byggnadskategori längs kusterna utan stor 

arbetsinsatser.  

Vi har valt ett tidsperspektiv på cirka 30 år för att bebyggelsen ska kunna 

bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Det kan vara svårt att tolka 

bebyggelse kulturhistoriskt när uppförandet och dess sammanhang ligger för 

nära nutiden. Detta har medfört att några nyare anläggningar inte valts ut, 

även om de kan ha ett arkitektoniskt värde eller kontinuitet på platsen.  

Källor 
Det finns en rätt omfattande litteratur om fritid och fritidsbebyggelse, men 

vad gäller bebyggelsen så är det huvudsakligen de äldre, styckbyggda 

sommarvillorna och de iögonfallande kallbadhusen som uppmärksammats. 

Anläggningar som barnkolonier, semesterhem, campingplatser eller 

glasskiosker har inte uppmärksammats på samma sätt. Dessa anläggningar 

anses troligen alltför alldaglig, för modern, kanske ointressant och delvis 

svårdefinierade då det till exempel för semesterhem i stor utsträckning rör sig 

om återbruk av befintlig bebyggelse. Olika aspekter av fritid har särskilt 

undersökts av etnologer, men själva bebyggelsen som uppförts för 

fritidsändamål har ingen framträdande plats om den behandlats alls.  

Det finns gott om utredningar som behandlar fritid och i någon mån även 

bebyggelsen. Det finns utredningar om tempererade bassängbads och 

campingplatsers anordnande. Flera föreningar har också sammanställt sin 
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historik och sommarhemmens byggande i mindre, ibland opublicerade, 

skrifter. 

Telefonkatalogerna mellan 1930- och 1970-talet ger listor på de semester- 

och fritidsanläggningar som funnits. Det är dock inte alltid möjligt att 

lokalisera anläggningarna i dag. Vi har studerat telefonkatalogerna över de 

berörda kommunerna under rubrikerna: Badorter och Kurorter, Barnhem och 

Barnkolonier, Campingplatser, Föreningar och Sällskap, Hotell och Pensionat 

samt Restauranger. Exempelvis Barnkolonier och Semesterhem kommer dock 

inte alltid fram under den kommun där de ligger utan finns med i den 

kommun där de tillresande bodde, exempelvis Surahammars Barnkoloni, och 

har således varit svårare att hitta. 
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Historik 

Fritid och semesterlagstiftning 
Den första arbetstidslagstiftningen i Sverige stadgades 1919, då den så kallade 

normalarbetsdagen (åtta timmars arbete, åtta timmars fritid och åtta timmars 

vila) infördes. För första gången fick stora befolkningsgrupper något som kan 

kallas fritid. 1938 kom sedan den första semesterlagen, som stadgade om rätt 

till två veckors semester. Allt fler människor fick allt mer tid som skulle fyllas 

med meningsfullt innehåll. Det kunde inte lämnas åt slumpen och i olika 

handböcker och utställningar skulle svensken lära sig att på bästa sätt förvalta 

ledigheten. Boken Semestervett från 1934 var ”avsedd att utgöra en vägledning för 

dem, som vilja bygga upp sin hälsa genom ett rationellt utnyttjande av 

sommarsemestern”.  

Det fick gärna vara något organiserat: ”Den hurtfriska gruppmentalitet, som 

kan uppstå inom ett sådant kollektiv, [boende på semestergård/sommarhem] hör 

till reselivets värdefullaste nyskapelser för ett folk av blyga och misstrogna enstöringar 

som det svenska.”  

Gustaf Näsström, som skrev ovanstående i STF:s årsskrift STF 60 år 1945, 

var sannerligen inte ensam om att anse att fritiden inte fick bli ett passivt 

slöhetstillstånd. Semesterlagstiftningen tillkom inte minst för att stärka 

folkhälsan. Under 1930-talet utvecklades också flera alternativa fritidsboende 

för dem som inte hade råd med eget fritidshus eller att bo på hotell och 

pensionat. Det tydligaste exemplet var när Svenska Turistföreningen 1933 

lanserade vandrarhem, som namnet till trots i stor utsträckning vände sig till 

den växande cykelturismen. Även tillkomsten av RESO (folkrörelsernas rese- 

och semesterorganisation) 1937 och de större företagens eller fackklubbarnas 

semesterhem skall ses i detta sammanhang.  

Under efterkrigstiden utökades den lagstiftade semestern successivt, till 

tre veckor 1951, fyra veckor 1963 och till minst fem veckors semester 1978. 

Samtidigt hade arbetsveckan minskats från 48 timmar till 45 timmar 1957 och 

40 timmar 1973. Svenskarna hade fått betydligt mer fritid och många nya 

typer av rekreations- och nöjesanläggningar anlades under denna period 

samtidigt som resandet utvecklades och ökade. Cykel- och fjällsemester inom 

landet ersattes allt mer av charterresor och tågluffar utanför landets gränser. 

För första gången började också sommarlediga turister från andra länder att 

förlägga sin semester till Sverige.  

Angående uppförandet av fritidsbebyggelse verkar det enligt Fler fritidshus i 

inlandet, Sydlänens utredning om fritidsbebyggelse i inlandsområden, utgiven 

Länsstyrelsen i Kristianstads län 1984, inte ha funnits något utvecklat 

planinstrument för hur fritidsbebyggelsen tillkommit före 1984 i alla fall. 

Därför är det också idag svårt att utvärdera denna byggnadskategori längs 

kusterna. I proposition 1975/76:1 föreskrevs stor återhållsamhet med att 

tillåta enskild fritidsbebyggelse vid kusterna. Det fanns även beslut i FRP 

(Fysisk riksplanering) om att kraftigt begränsa fritidsbebyggelsen inom olika 
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kustområden. Riktlinjerna innebar att antalet tillkommande fritidshus längs 

kusterna bör begränsas kraftigt. Övriga markanspråk var kraftiga vid kusterna.  

”I kommunernas planering har fritidsbebyggelsen hittills haft en relativt 

undanskymd plats. Många kommuner har inte tagit någon ställning till hur den 

framtida fritidsbebyggelsen kan få utvecklas. Nya hus tillkommer i stort sett planlöst 

och därmed många gånger på olämpliga platser eller med olämplig utformning.”  

Enligt statistik över Sydsverige på 1980-talet var cirka 56 % av antalet 

fritidshus belägna inom kustområdet och cirka 44 % i inlandet. Detta innebär 

en betydligt större täthet vad gäller antalet fritidshus/km² längs kusten än i 

inlandet. Olika län definierar dock kustzonen olika brett, från 5 till 20 

kilometer. Så exempelvis hela Båstads kommun anses vara kustzon. Antal 

fritidshus i kustzonen 1981: Kristianstads län 8859 stycken, Malmöhus-län 

12106 stycken. Antalet fritidshus och antalet fritidshus/km² var som högst i, 

Vellinge, Kristianstad och Båstad kommuner och lägst i Lomma, Kävlinge, 

Skurup och Bromölla kommuner, dessa mätningar har inte nämnvärt 

förändrats sedan dess.  

Brunnsliv, bad och friluftsliv 
Att bege sig till annan ort sommartid är en gammal tradition i Sverige, dels 

i form av fäbodar i det nordsvenska bondesamhället, dels i form av ett slags 

hälsokur framför allt för de välbärgade. Det handlade huvudsakligen om 

brunnsvistelse. I Skåne var Ramlösa brunn (invigd 1707) den viktigaste 

rekreationsorten fram till slutet av 1800-talet. Här fick de ”dricka brunn” och 

vattnet sades kunna hela alla möjliga åkommor. Till brunnen kom också friska 

människor, från de högre samhällsklasserna, för att roa sig. Brunnen var både 

kurort och festort i likhet med resmål i till exempel den Österrikiska kurorten 

Bad Gastein.  

Från kur- och brunnsorter var steget inte så långt till kustens badorter med 

en från början likartad ritualiserad vistelse. I början av 1900-talet drog dessa 

till sig en stor del av brunnsgästerna och ibland uppstod badorter som ett 

komplement till brunnsorterna. Kur- och brunnsorterna hämtade sig aldrig 

riktigt från konkurrensen med havsbaden och verksamheten upphörde på de 

flesta ställen i mitten av 1900-talet.  

 Havsbad anlades i England redan på 1700-talet och efter hand anlades 

badorter överallt utmed Europas kuster från Östersjön till Atlanten och 

Medelhavet. I Sverige kallades de havsbad på Västkusten medan de på 

Ostkusten vanligtvis kallades havskuranstalt eller sommarställe.   
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Kvasa sol- och luftbad i Kivik var populärt i början av 1900-talet. ”Naturen Helar” stod det över 

entrén. Ca 1910. Foto tillhör: Föreningen för Fornminnen i sydöstra Skåne på Österlens Museum”  

 

I samband med industrialiseringen under senare delen av 1800-talet 

påbörjades en snabb urbanisering av Sverige. Det var i städerna samt de nya 

industriorterna och stationssamhällena som arbetena skapades. Det blev en 

ökad uppdelning mellan stad och land, men också mellan arbete och fritid. 

Landsbygden kom att framstå som det rena och naturliga, en 

kompensationsmiljö från stadens larm, trängsel och smuts. I likhet med 

brunns- och kurorterna var det framför allt de övre samhällsklasserna som 

reste till badorter eller på fjällsemester vid denna tid.  

 
Till Stenshuvud, kring 1910. Foto tillhör: Föreningen för Fornminnen i sydöstra Skåne på Österlens 

Museum”  
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Sommargästerna bodde på badhotell, pensionat eller var inkvarterade hos 

ortsbefolkningen, som flyttade ner i källare, upp på vinden eller ut till 

brygghus och andra bodar. Det medförde välkomna kontantinkomster under 

de sommarmånader då fisket ändå var som sämst. Snart började 

sommargästerna bygga egna stugor och säsongsbosättningen gav nu också 

inkomster genom markförsäljning, snickeri- och byggnadsarbete, förutom den 

tidigare rumsuthyrningen. 

Sommarvillorna och pensionaten hade liknande funktioner som 

stadsvåningarna med salong, herrum och matsal. Måltider intogs på 

regelbundna tider och serverades av tjänstefolk. Den stora skillnaden mellan 

stads- och sommarboendet var livet på verandan, som användes för både 

måltider och annan samvaro. Man promenerade i trädgården och låg huset 

eller pensionatet intill vatten badade man från brygga eller badhus, männen 

för sig och kvinnor med barn för sig. 

 

 
Landskrona Strandpaviljong. Foto: Landskrona museum. 

 

 Det fanns också andra anledningar till miljöombyte, att byta stad mot 

land. Neurastenin, den rådande kultursjukdomen som visade sig som en slags 

utmattningsdepression framkallat av det moderna samhället runt sekelskiftet 

1900, ansågs kunna botas genom lantlig miljö och natur, frisk luft och rent 

vatten. Gymnastik och kroppsrörelse rekommenderades också som 

botemedel, men fick inte ha tävlingsinslag. Även andra sjukdomar, som 

tuberkulos kopplades samman med stadslivet. Frisk luft, sol, bad och strövtåg 

i naturen ansågs allmänt hälsosamt. Friluftsliv motverkade stadslivets 

hälsorisker.  

Malens Hafsbad annonserade 1906:  

”Malens kur- och badort är särskildt lämplig för konvalescenter och personer lidande 

af allmän svaghet och nervösa lidanden, blodfattigdom, skrofulösa och rachitiska 

åkommor, kroniska rubbningar i matsmältningskanalen, fettsot eller för stark naturlig 
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fetma, kroniska lung- och luftrörskatarrer (lungtuberkulos mottages ej), rubbningar i 

hjärtats och njurarnas funktioner, reumatiska affektioner m. m.” 

Under 1900-talet blev det särskilt kusten med dess möjlighet till sol, bad 

och frisk luft som lockade. Man badade ursprungligen från badhus, män och 

kvinnor för sig, och det var först på 1930-talet som strandbadandet blev stort i 

Sverige. Förutom högljudda röster som förfärades av att män och kvinnor 

badade tillsammans och all kvinnohud som visades, fördes en moraliserande 

diskussion om hur strandlivet upplöste hierarkier och samhällsroller. Plötsligt 

gick det inte att se skillnad på ett hovrättsråd och en arbetare. Badplatsen var 

länge platsen där de hierarkiska systemen ifrågasattes, där människor möttes 

på lika villkor. Istället fick badkulturen, tillsammans med mellankrigstidens 

stora folkrörelse gymnastiken, sin egen rangordning med dyrkan av den 

kontrollerade kroppen. 

 

 
Vitemölla kring 1910. Några av flickorna på bilden arbetade på 

Vitemölla badhotell. Foto tillhör: Föreningen för Fornminnen 

i sydöstra Skåne på Österlens Museum”  
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Laröds Saltsjöbad, Helsingborg. Foto: Helsingborgs museum. 

 

Badorterna, som på många ställen i ett första skede nåddes med ångbåtar, 

fick ett uppsving med järnvägen i slutet på 1800-talet. Ibland uppstod särskilda 

badbanor, vars huvudsakliga uppgift var att transportera stadsbor till särskilda 

badorter som Falsterbo, Mölle, Särö eller Saltsjöbaden. Detta var en tid då 

havsbad var högsta mode och om en större publik skulle kunna komma till 

dessa badorter krävdes järnväg eller spårväg. Den stora internationella 

förebilden var Trouville, parisarnas badort vid Engelska kanalen. Men även i 

England och på andra håll på kontinenten fanns gott om nya badorter med 

badhotell, pensionat, kallbad, strandpromenader och egna badbanor, som ofta 

trafikerades bara säsongsvis. Sundhet och hälsa framhölls i reklamen, men även 

sällskapslivet spelade en obestridlig roll.  

De viktigaste badorterna i Skåne var Båstad-Malen, Mölle, Bjärred och 

Falsterbo. Samtliga nåddes med järnväg, och flera av dessa hade karaktären av 

badbanor. Banorna mellan Malmö – Falsterbo, Lund – Bjärred och Höganäs – 

Mölle anlades runt sekelskiftet 1900 och var i första hand badbanor med en 

avsevärt högre trafikintensitet under sommaren. Även Ystad Saltsjöbad och 

Åhus strand hade egna järnvägshållplatser. 
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Badtåg i Mölle. Foto: Privat foto Daniel Melchert 

 

Badandets historia 
Med epidemier i England kom under mitten på 1800-talet bestämmelser som 

stödde badhusbyggandet i England. Detta kom att influera övriga länder i 

Europa. Vikten av vattnets betydelse för hygienen och hälsan spreds och 

kurorterna vid kusterna och hälsokällorna växte. Professor och badläkare Carl 

Curman verkade i Sverige genom sitt arbete och sina skrifter från slutet av 

1800-talet till att badande blev en angelägenhet för alla. Även ”Svenska 

föreningen för folkbad” bidrog genom sina resor och propaganda till att det 

fortsatte inrättas badhus under 1900-talets början då tuberkulos var en 

folksjukdom. Badandet var länge påkallat av hygieniska och medicinska skäl, 

men även den sociala delen var viktig. Det talades tidigt om vederkvickelsens 

betydelse och med badhusens uppförande fanns ofta koppling till motion och 

massage.  

Med det ökade intresset för badande fick kustens näringar under slutet av 

1800-talet tillskott genom turism. Den nya efterfrågan på pensionat och 

sommarboende kom att förändra samhällena med en mer påkostad arkitektur.  
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Kallbadhus med Strandbaden, Simrishamn., kring 1920. Foto tillhör: Föreningen för Fornminnen i 

sydöstra Skåne på Österlens Museum”  

 

I Sverige utvecklades badlivet först på Västkusten, från Bohuslän ner till 

Skåne. Det var här de första badorterna uppstod och de första kallbadhusen 

anlades i början av 1800-talet. De äldsta kallbadhusen var egentligen små 

badflottar med hus. Malmös första badhus, som anlades 1819, var en sådan 

”badpråm”. Det förekom även så kallade badvagnar, som kördes ut i vattnet. 

Badgästerna steg därefter ner i vattnet via en trappa. Det sociala umgänget var 

en viktig del av badandet, i likhet med behandlingen vid brunns- och 

kurorterna. Bad och badortsliv var ett utpräglat överklassnöje.  

Kallbadhusen var belägna på stranden eller en bit ut i havet och förbundna 

med land genom en lång brygga. På större badorter fanns skilda badhus för 

kvinnor och män, annars var det separata dam- och herravdelningar. I 

allmänhet badade man i ett slags bassänger, både med hänsyn till anständighet 

och till säkerhet. Simkunnigheten var inte vidare utbredd.  
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Landskrona kallbadhus vid före detta Strandpaviljongen. Foto: Landskrona museum. 

Simundervisning och ordnade bad 

Simkunnigheten var under 1800-talet mycket bristfällig, men i takt med att 

intresset för bad ökade utgavs olika läroböcker i simkonsten. Simskolor var ett 

annat tecken i tiden. Det debatterades även om det var lämpligt att kvinnor 

lärde sig simma. Vare sig man kunde simma eller ej blev badandet allt 

populärare bland både kvinnor och män under 1900-talets första decennier.  

Läkarna och prästerna var inte odelat positiva. De förstnämnda menade att 

havsbadandet kunde leda till årslånga lidanden och sjukdomar. Landets främste 

badläkare, Carl Curman, manade till försiktighet och menade att ”fullblodiga, 

korpulenta individer” kunde bada tio minuter åt gången, medan äldre personer 

och barn bara borde bada någon enstaka minut. En annan badläkare varnade 

för att doppa sig mer än en gång per dag, annars fanns det risk att 

nervsystemet skulle ta skada. Prästerna å sin sida opponerade sig särskilt mot 

söndagarnas badtåg, vilket lockade folk till stranden istället för att gå i kyrkan.  

1898 bildades Svenska Livräddningssällskapet, som arbetade för att höja 

simkunnigheten. Intresset för simning och kroppskultur ökade och 1935 

bildades Riksföreningen för simningens främjande och Simborgarmärket 

instiftades. Annonser i dagspressen uppmanade till träning med försiktighet:  

”Simma icke våghalsigt ut mot djupen – Ni sätter lätt andras liv på spel genom att 

riskera Ert eget. Träna längs stranden.” 

Varje svensk skulle kunna simma minst 200 meter. För de vuxna som inte 

kunde simma erbjöds från 1936 speciella kurser. Simundervisningen, både för 

barn och vuxna, började med torrsim på land. Armsim (”armar framåt sträck”) 

övades för sig och bensim för sig. Sedan gällde det att kombinera rörelserna i 

vattnet.  

 



 

23 

 
Utdelning av simborgarmärke, Borstahusen 1960-talet. Foto: Landskrona museum. 

 

I exempelvis Malmö avspeglade sig det ökade intresset för simning i början 

av 1900-talet genom att stadsfullmäktige lämnade anslag till simundervisning 

”åt gossar och flickor vid folkskolorna”. Undervisningen bedrevs vid Ribersborgs 

kallbadhus. Under 1920-talet bildades det särskilda simföreningar i Malmö. I 

den lilla skriften Tips för din fritid: En vägledning för ungdomen i Malmö från 1949 

finns tre föreningar som sysslar med simning, ingen sysslar med bad.  

Det är Limhamns simsällskap med syfte ”att arbeta för simningens främjande 

och utbredande samt att verka för ett gott kamratskap”, Malmö Simsällskap med 

syfte ”att meddela simundervisning och arrangera simtävlingar samt att verka för 

medlemmarnas trevnad” och Simklubben Ran med syfte ”att arbeta för såväl 

simkunnighetens som simsportens höjande och utbredning samt verka för gott 

kamratskap”. Det var simundervisning och fysisk fostran, absolut inget 

nöjesbadande. 
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Simskola vid Borstahusen 1960-talet. Foto: Landskrona museum. 

 

Trots att Sverige är rikt på vattendrag finns inte alltid naturliga 

badmöjligheter överallt. Vattendragen var ibland så förorenade att de inte 

kunde användas som friluftsbad medan på andra ställen saknades naturliga 

badvatten. På sådana platser måste man på konstgjord väg ordna bad genom 

landbassänger. Detta var också motiverat där naturliga vattenområden inte var 

lämpliga för simundervisning på grund av att vind-, våg-, djup- eller 

vattentemperaturen inte var lämplig. Det ansågs även att friluftsbad i form av 

landbassänger är den mest rationella och lämpliga formen för simundervisning 

och simsport. På kontinenten och i England och Amerika blev denna typ av 
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bad allt vanligare i början på 1900-talet. I Skåne var Spjutstorpsbadet från 

1938 en föregångare och förebild. 

Många kommuner saknade tillgång till friluftsbad och då särskilt friluftsbad 

som var anordnade med simundervisning och övervakning av barnen. 

Barnkolonierna hade inte möjlighet att ta emot alla och för att råda bot på 

missförhållandena startades 1917 i Göteborg och i större skala 1935 så kallade 

badbarnresor. Resorna skulle ge de barn som var kvar i städerna under 

sommaren möjlighet att fara ut till en badplats. Syftet var inte bara att öka 

simkunnigheten utan även en hälsovårdande verksamhet. Tanken var att ”man 

genom billiga och enkla anordningar skulle ge storstadsbarnen möjligheter att under 

varma sommardagar få komma ut från de dammiga och osunda gatorna och njuta av sol 

och saltvatten”.  

1949 saknades ”ordnade friluftsbad” i 47 % av landets kommuner. Bland 

friluftsbaden dominerade strandbaden, öppna strandbad och kallbadhus. 

Samma år fanns redan ett betydande antal landbassänger eller landbassäng vid 

sidan av strandbad. Vid de öppna strandbaden fanns nästan alltid en brygga 

eller flotte för simundervisningen och ibland en särskild avdelning för 

småbarn.  

Under 1960-talet ökade antalet tempererade friluftsbad i Sverige mycket 

snabbt. Utformningen av baden påverkades nu av att de förutom 

simundervisning skulle ge möjligheter till lek, rekreation och familjesamvaro.  

I ett betänkande i Statens offentliga utredningar 1954 rekommenderades: 

”Generellt kan sägas att ett komplett friluftsbad bör omfatta: ett rymligt 

markområde med lämpliga vattenområden för simkunniga och för icke simkunniga, 

simbana, eventuellt med åskådarplatser, anordningar för simundervisning och hopp, 

omklädningsplatser, personalutrymmen och toaletter, solbadsområde, lek- och 

tummelplats för barn och ungdom, parkeringsplatser, serveringspaviljong. Mycket sällan 

är det möjligt att från början utrusta ett bad med alla här angivna anordningar. 

Anläggningarna måste därför vanligen utbyggas i etapper, varvid den första bör omfatta 

tillgodoseende av simundervisningens behov. Dessutom kunde anordnas hoppanordning, 

åskådarplatser, serveringsutrymmen och bastu.” 

Rekommendationen för uppförandet av omklädningspaviljonger var med 

avdelning för damer och herrar till skydd mot insyn, regn och klädförvaring. 

Byggnadstypen kunde varieras från små enkla paviljonger med bänk och 

klädhängare till stora ”massomklädningsrum” med enskilda hytter. I närheten 

av omklädningsutrymmena skulle också finnas toaletter med ordentligt 

åtskilda ingångar för damer och herrar.  

Bassängerna byggdes i regel av armerad betong. På 1950-talet var förspänd 

betong en nyhet som beräknades med fördel kunna utnyttjas åtminstone för 

större bassänger. Förspänd betong innebar att sprickrisken praktiskt taget helt 

eliminerades. Insidan kunde kläs med frostsäkert kakel eller målas med 

betongfärg eller putsas med färgad betong. De nya plastfärgerna kunde även 

användas. Färgvalen bör vara vit för botten medan väggarna bör vara vita eller 

ljusgröna. Bassängerna fyllde också en annan funktion, de kunde användas som 

branddammar. 
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Tobisviksbadet i Simrishamn, ett tempererat bassängbad. 

Foto tillhör: Föreningen för Fornminnen i sydöstra Skåne på Österlens Museum”  

 

Barnkolonier, semesterhem och camping 
Fritidsboende i dess olika former var före 1930-talet i stor utsträckning 

tillgängligt endast för högborgerliga personer. Ett undantag var 

barnkolonierna, som dock organiserades av det högborgerliga skiktet i 

filantropiskt syfte och av politiska skäl. Barnkolonierna var tilltänkta för 

stadsbarn som på grund av hälsotillstånd och föräldrarnas ekonomi var i 

särskilt behov av en tids vistelse på landet. Den första barnkolonin 

organiserades i Stockholms skärgård 1883 efter influenser från Schweiz och 

Tyskland. 

Koloniidén spreds snabbt över landet och 1909 bildades Barnens Dag 

Förening, som dels bedrev barnkolonier i egen regi, dels lämnade bidrag och 

råd till dylik verksamhet. Koloniernas verksamhet drevs med varierande grad 

av ideellt arbete, välgörenhetsinsamlingar och årliga anslag från kommuner, 

kyrkor, landsting, stat samt Barnens Dag och andra föreningar. De stora 

barnaskarorna på 1940-talet gjorde att efterfrågan på barnkoloniplatser ökade i 

slutet av decenniet och under 1950-talet. Samtidigt tonades de medicinska 

aspekterna ned och istället framhölls vikten av att ge barnen miljöombyte och 

rekreation. 
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Malmös barnkollo i Höllviken, Sagostunderna, 1970-talet. Foto: Stiftelsen Malmö Sommargårdar. 

 

Barnkolonierna lokaliserades till avskilt belägna platser i lantlig miljö med 

vidsträckta områden för lekar och andra fritidsnöjen. I början hyrde eller 

köpte man en befintlig byggnad att använda som koloni, men från 1920-talet 

började de första barnkolonierna anlagda för ändamålet att uppföras. 

Kännetecknade var stora tomter som medgav gymnastik, lekar och spring. De 

nya kolonierna var stora träbyggnader med separata sovsalar och 

matsal/allrum, ofta med någon veranda som medgav att måltider kunde ätas 

ute även om det regnade. Från 1936 kom direktiv om barnkolonier från 

Socialstyrelsen, att byggnaderna inte fick vara avsedda för fler än 30 barn, de 

skulle vara byggda i ett plan för att underlätta arbetet och övervakningen, 

rummen skulle vara rymliga och luftiga så att sängarna kunde placeras på 

sådant inbördes avstånd att infektioner och “tissel och tassel” undveks samt 

miljön vara trivsam med “en viss hemkaraktär”. Dessa direktiv skulle följas för 

att kunna söka bidrag från Allmänna arvfonden. 

    Lokaliseringen skulle även vara särskilt hälsosam och naturskön, ofta 

valdes kusten. Den vackra naturen i kombination med utevistelse skulle verka 

fostrande, en sund själ i en frisk kropp. I möjligaste mån skickades barn från 

kusttrakter inåt landet, till sjö och skog, medan inlandsbarnen skickades ut till 

kusten. Malmö hade bland annat en stor barnkoloni, Barnens By, vid Lursjön 

utanför Hästveda, medan Lund skickade sina barn till Skepparkroken i 

Skälderviken. Flertalet barnkolonier avvecklades på 1970-talet, framför allt av 

organisatoriska och ekonomiska skäl. 
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Badkolonin i Borstahusen, 1960-talet. Foto: Landskrona museum. 

 

Fritidsmöjligheterna expanderade kraftigt på 1930-talet och en mängd nya 

fritidsboenden såg dagens ljus. Svenska Turistföreningens första vandrarhem 

öppnade 1933 och var i första hand till för vandrande eller cyklande 

ungdomar. För att hålla låga priser tillämpades självhushåll och flerbäddsrum. 

Vandrarhemmen inrättades huvudsakligen i funktionsförändrade byggnader 

som skolor, gårdar och liknande. Antalet vandrarhem har ökat markant, 

liksom standarden, och vänder sig numera i stor utsträckning till barnfamiljer. 

Andra fritidsboenden från denna tid var camping och i dess mer 

permanentade form masonitstugor, SJ:s tåghem samt bygdesemester och 

semesterhem. Bygdesemester startades av RESO 1952, i samband med 

treveckorssemestern, och innebar förmedling av stugor (ofta friställda 

bostäder på landsbygden) för självhushåll. Semesterhemmen ordnades av stora 

företag eller arbetstagarorganisationer. För många var semesterhemmet en 

välkommen semesterform som gick hand i hand med den lagstadgade och 

under 1900-talet utvidgade semestern. Inrättande av ett semesterhem gick 

ofta till så att ett företag eller en fackklubb inköpte ett befintligt hus, som på 

ett eller annat sätt ändrades för den nya verksamheten. Även då man byggde 

nytt blev det vanligen något som liknade en villa eller ett fritidshus, ofta flera 

tillsammans.  

En annan organisation som kämpade för semesterhem var de 

socialdemokratiska kvinnodistrikten, som startade föreningarna Semesterhem 

för Arbetarkvinnor och Husmödrarnas Vilo- och Semesterhem. Det första 

semesterhemmet öppnade 1931. Programmet vid arbetarkvinnornas 

semesterhem bestod i ”roande fritidssysselsättningar, trevnad och trivsel, vila 

och rekreation”. Vid tiden för semesterhemmens tillkomst hade nästan inget 

gjorts för att rationalisera hemarbetet. Vatten och avlopp saknades i många 

arbetarhem och de sanitära förhållandena var usla. Det var inte konstigt att 
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just vila och rekreation stod så högt på önskelistan. Semesterhemmen, oavsett 

organisationsform, har i stor utsträckning avvecklats i takt med 

välståndsökning och ökad individualisering, att spendera semestern 

tillsammans med sina arbetskamrater framstår inte som lika lockande i dag.  

På 1930-talet anlades även tätortsnära områden med små, enkla 

sportstugor. Vanan att resa till landet på fritiden flyttades med sportstugorna 

från över- och medelklassen till lägre skikt av medelklassen och 

arbetarklassen. Sportstugan var något av en reaktion mot sommarvillan, som 

symboliserade krocketspel, groggdrickande på glasverandor och parader på 

ångbåtsbryggan. I sportstugan levdes ett helt annat liv, inriktat på rörligt 

friluftsliv, strandbad, stärkande promenader i naturen och enkelt familjeliv.  

 Camping är en variant där man bor i tält, husvagn, husbil eller stugby. 

Under 1920- och 1930-talen var campingens utveckling begränsad. Man 

vandrade till fots, cyklade eller tillbringade ett veckoslut ute i naturen med 

tältet nedpackat i utrustningen. Länge handlade campingen mest om fri 

camping företrädesvis i tält. Det finns inte någon förteckning över de tidigaste 

tältplatserna men i slutet av 1930-talet hade camping fått sådan omfattning att 

bland annat Svenska Turistföreningen tog som uppgift att samordna denna 

form av friluftsliv, med ordning och reda på tältplatser. Enligt Svenska 

turistföreningens Svenska tältplatser 1934 fanns längs Skånes kust tältplatser i 

Båstad, Rammsjöstrand, Helsingborg, Råå, Lomma, Falsterbo, Beddinge, 

Ystad, Simrishamn och Åhus. Härefter tillkom nya tältplatser i Sverige varje 

år. Idag är det vanligare med stora campingplatser med stugor och 

bekvämligheter.  

 

 
Domsten. Motiv från Campinglägret. Foto: Helsingborgs museum. 

 

Om campingplatser skriver Länsstyrelsen i rapporten Skånes kustområden ett 

nationallandskap följande: ”När semester infördes på 30-talet började campingen 

utvecklas i Sverige. Det startade med cykel- och tältsemester och övergick sedan till 

bilsemester med tält. Man slog upp tälten på campingplatser runt om i landet som ofta 
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låg längs kusterna. På 1950-talet expanderade campingen kraftigt i landet och under 

de senaste decennierna har tälten alltmer bytts ut mot husvagnar. I FRP [Fysisk 

riksplanering] framgick att områden i attraktiva lägen borde avsättas för 

campingplatser, stugbyar för uthyrning och andra rekreationsanläggningar som var 

allmänt tillgängliga. Men med tanke på att en campingplats bör inhägnas var det 

enligt FRP angeläget att den inte placeras i ett strandskyddat område. Det påpekades 

också att en campingplats skulle anpassas till landskapet. (Camping med husvagn och 

husbil, Naturvårdsverket, 1986. Campingplatser – planering och utformning, 

Naturvårdsverket m.fl., 1980). 

 I början av 1970-talet fanns det 34 campingplatser i Skåne varav 21 längs 

kusten. Större delen av dessa låg i de västra delarna av länet: 13 längs västra sidan, sex 

längs sydkusten och två på östkusten. Det planerades då även campingplatser i Kivik 

och vid Segelstorp på Bjärehalvön. Än så länge har bara den i Kivik byggts och den stod 

klar 1995. Det har även byggts fyra campingplatser på västra sidan sedan 1970-talet 

medan två har försvunnit. Längs sydkusten har det tillkommit en campingplats i 

Beddingestrand och fyra stycken på östkusten (Kivik inräknad). I Skåne finns det idag 

ett sextiotal campingplatser. Av dessa ligger 29 i kustzonen. Merparten av 

campingplatserna ligger fortfarande längs Öresundskusten, på Bjärehalvön och 

Falsterbohalvön: 16 längs västra kusten, sju längs sydkusten och sex på östkusten. 

[…]Under 1998 bodde landets campinggäster till 10 procent i Skåne. Större delen av 

dessa (85 %) hade husvagn.” 

  

 
Foto: Landskrona museum. 
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Rekreation och nöje 
I anslutning till fritidshusområden och badorter finns oftast flera anläggningar 

för rekreation och nöje. Sportanläggningar så som bassängbad, tennisbanor, 

minigolfbanor och skjutbanor eller dansbanor, restauranger, kaffeserveringar 

och kiosker. 

Kring mitten av 1800-talet, efter näringsfrihetens införande, började 

kiosker dyka upp i Sverige. De första var vanligen vattenkiosker som sålde 

mineralvatten och senare läsk, men även cigarrkiosker, biljettkiosker, 

tidningskiosker och allmänna kiosker fanns. De uppfördes vanligtvis på 

kommunal mark och förestods ofta av kvinnor. Kioskens guldålder inföll 

under 1950-talet. De minskade senare i antal på grund av ändrade 

öppettidslagar och skärpta krav på arbetsmiljön. 

Minigolfens, eller bangolfen, första bana kan räknas vara en bana byggd i 

USA 1927. Ungefär samtida fanns inomhusbanor i England. I Sverige 

introducerades sporten på 1930-talet och den första banan anlades kring 1930 

och 1937 startade Svenska Bangolfförbundet. Under de kommande åren 

anlades banor i folkparker runt om i landet och där särskilda minigolfklubbar 

uppstod. 1944 fanns 24 anslutna klubbar med 975 medlemmar som 1950 hade 

ökat till 72 klubbar med över 3 500 medlemmar. 

 

 
Countryband vid Örenäs slott. Foto: Landskrona museum. 

 

Nöjen förknippades förr ofta med dans. Runt sekelskiftet 1900 började de 

första dansbanorna att byggas. Gärna i någon skogsdunge eller annan 

naturskön plats eller vid badorterna, exempelvis Höllviken, Skanör, Falsterbo, 

Dalabadet vid Trelleborg och Beddingestrand. På flera ställen i Sydskåne med 

vacker natur och bra kommunikationer med järnväg eller buss startades också 

tidigt dansbanor och tivolin. På 1930-talet fanns det kring 300 offentliga 

dansställen i Skåne.  



 

32 

Den moderna tennisen skapades i England i slutet av 1800-talet. Den har 

hämtat inspiration från ett äldre spel och för att skilja de båda spelen åt brukar 

man kalla den moderna tennisen för lawn tennis medan den äldre kallas för real 

tennis. 

Tennis etablerades i Sverige efter att Kronprins Gustav V vid ett besök i 

England 1879 hade fängslats av sporten. Vid den tiden var tennis mer ett 

sällskapsspel än en idrott. Under 1920-1930-talen etablerade sig tennis som 

idrott för att under 1960-talet bli ”den stora innesporten” i Sverige och nya 

banor byggs över hela landet. 

När väl tennisen fått fotfäste i Stockholm spreds tennisintresset söderut i 

landet. I Lund blev tennisen synnerligen populär bland de välbärgade. 

Troligtvis var det badgäster från Lund som introducerade tennisen i Båstad. 

Omkring 1880 började man spela tennis som en sällskapslek på gräsmattan vid 

det gamla badhuset. Damerna i fotlånga klänningar, högt i halsen och en 

bredbrättad hatt. Herrarna i vit kostym, krage, kravatt och halmhatt. Detta 

spel var societeten förbehållen.  

I samband med att ingenjör Ludvig Nobel kom till Båstad 1905 och 

började bygga upp sin bad- och turistanläggning, förstod han tennisens 

betydelse för att aktivera badgästerna. 1907 byggdes en cementbana och en 

tennisklubb bildades. Till Båstad kom tennisspelet på allvar när riktiga banor 

anlades, spelet utvecklades och mindre tävlingar anordnades. Troligtvis lades 

”Svenska Mästerskapet i Tennis” till Båstad 1925.  

Till Malen kom tennis några år in på 1900-talet. Societetsbyggnaden var 

klar 1905 och ett par år senare var en gräsbana anlagd i anslutning till denna. 

Gräsbana lades sedermera om till en cementbana. Vid varmbadhuset, som låg i 

hörnet Havsbadsvägen/Strandpromenaden, anlades två grusbanor. Dessa 

banor är upprivna och marken är bebyggd med bostadshus. Även i Falsterbo 

byggdes tennisbana tidigt på 1910-talet. Den första banan var en cementbana 

som låg framför hotellet mot havet. Denna bana ersattes så småningom av 

grusbanor. 

Också golfen är en sport med långa anor och även den till en början 

kopplad till societeten, och en sysselsättning för män, som sport eller 

umgänge. Om golfbanor skriver Länsstyrelsen i rapporten Skånes kustområden 

ett nationallandskap följande: 

”De första golfklubbarna startade i Sverige vid sekelskiftet. De anlades företrädesvis 

i kustnära områden. Här fanns de rätta förutsättningarna. Jordarna var lätta och hade 

oftast en naturlig lågväxande gräsvegetation. Marken här hade heller inte direkt något 

annat användningsområde mer än att vara extensiva betesmarker. Spelsäsongen var även 

längre vid kusten än inåt landet. Skånes första golfbanor anlades på Falsterbonäset och 

i Ljunghusen (tre stycken). Bedinge golfbana kom också tidigt.[Denna bana är idag 

naturreservat och inte samma som dagens golfbana i Beddinge]. Annars byggdes 

de flesta banorna under 1960-talet. I början av 70-talet fanns det 15 golfbanor i 

kustzonen: tre stycken i nordvästra Skåne (Torekov, Mölle och Viken), fem stycken längs 

Öresundskusten (Rydebäck, Borstahusen, Ven, Barsebäck och Limhamnsfältet i Malmö), 

tre stycken på Skanör-Falsterbohalvön, tre stycken på sydkusten (Stavstensudde, 
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Beddinge strand och P7:s övningsområde utanför Ystad) samt en golfbana norr om Vik 

på Österlen. […] I slutet av 1980-talet var golfen på stark frammarsch och många 

stod i kö för medlemskap i golfklubbarna. Skåne ansågs hålla på att bli golfens 

landskap i Europa. Det fanns då 34 golfbanor i länet. […]  

Idag finns det 52 golfbanor i Skåne varav 20 i kustnära områden. Av dessa 20 

ligger de flesta på västra sidan (Falsterbohalvön inräknad) – 15 stycken. På sydkusten 

ligger fyra och en återfinns på Österlen strax norr om Vik. […]” 

Segling som rekreation har i likhet med en del andra fritidssysselsättningar 

ett ursprung i de övre samhällsklassernas intresse för förströelse. Den äldsta 

segelklubben i landet är KSSS som grundades i Stockholm 1830 under namnet 

Svenska Segel Sällskapet med syftet att ordna kappseglingar i Stockholms 

närhet. I Göteborg bildades GKSS 1860 och i Malmö kom man igång 1876 då 

Malmö segelsällskap bildades, klubben finns fortfarande kvar och bedriver nu 

sin verksamhet i Limhamn. Under efterkrigstiden tillverkades enklare 

fritidsbåtar och seglarna blev allt fler, även produktionen av plastbåtar ökade 

antalet seglare och småbåtshamnar byggdes ut längs kusterna.    

 

Privatbilismens betydelse 
Sommarboendet nåddes före bilismens tid med båt eller tåg. Under 

efterkrigstiden allt oftare med bil. År 1945 fanns det 50 108 registrerade 

personbilar i Sverige. Tio år senare var det 636 543. Det var en rekordartad 

ökning. Från att ha varit en i det närmast lyxprodukt för ett fåtal blev bilen en 

vardagsprodukt som allt fler kunde unna sig. Suget efter egen bil höll i sig och 

ökningen fortsatte, 1965 rullade det 1 792 670 personbilar på de svenska 

vägarna. En av de populärare hette symptomatiskt Opel Rekord.  

 Med bilen kunde man göra dagsutflykter till badorter dit man tidigare åkt 

för att bo på badhotell, pensionat eller i fritidshus. Antalet sommargäster längs 

stränderna ökade, men de som stannade över natten minskade sannolikt i 

antal. Åkte man inte hem till staden så kanske man hade med sig eget boende i 

form av tält eller husvagn. Husvagnssemestern var ett i det närmaste okänt 

begrepp ännu på 1950-talet, men på 1960-talet ökade antalet husvagnar från 6 

000 till 100 000. Många traditionella badhotell och pensionat fick svårt att 

klara sig när sommargästerna blev rörligare och utbudet av 

sommarupplevelser expanderade.  
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Borstahusen. Foto: Landskrona museum. 

 

Privatbilismen öppnade också upp för nya möjligheter, fritidshuset 

behövde inte längre ligga så att det kunde nås med allmänna kommunikationer 

eller så stadsnära att det kunde nås med cykel, buss eller motorbåt. Nu kunde 

fritidshusen lokaliseras var som helst. Ofta byggdes hela grupper med hus, 

som då kallades fritidsby eller semesterby. Man kan se en korrespondens 

mellan bilinnehav och fritidshusbyggande, om än med viss eftersläpning. Det 

är tydligt att en bil prioriterades före ett fritidshus. I Friluftslivet i Sverige, del I: 

Utgångsläge och utvecklingstendenser, SOU 1964:47 såg man hur bilen öppnade 

för nya möjligheter:  

”Den tilltagande biltätheten och den höjda levnadsstandarden har bidragit till att 

allt fler människor söker sig bort från bostadsorten under semestern. Behovet av 

anläggningar av god standard för att ta emot den semesterfirande allmänheten är 

utomordentligt stort.”  

Ökningen av privatbilar var som störst på 1950-talet medan det särskilt var 

på 1960-talet som det tillkom många fritidshus, både nybyggda och 

funktionsförändrade byggnader. Enligt Fritidsboende, SOU 1982:23 så 

förvandlades cirka 30 000 permanentbostäder på landsbygden till fritidshus 

bara under åren 1960-65. Genom rationaliseringar inom fiske och jordbruk 

hade kustsamhällen och skärgårdens jordbruksbyar avfolkats och en stor del av 

bebyggelsen övergick då till att bli fritidsbostäder. Kring 1980 var närmare 
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vart tredje småhus ett fritidshus. Idag har istället många fritidshus blivit 

permanentbostäder och samhällen pendlarorter. 

 

 
Tobisvik, Simrishamn. Foto tillhör: Föreningen för Fornminnen i sydöstra Skåne på Österlens 

Museum”  
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Kulturhistoriskt intressanta miljöer 
 

Båstads kommun 
 

 
 

Båstads kommun gränsar till Laholms kommun och Halland i norr och till 

Ängelholms kommun i söder. Däremellan finner man en övervägande stenig 

kust med spridd fritidsbebyggelse, enstaka små fiskelägen och den något större 

tätorten Torekov. Utanför Torekov finns också en av Skånes få öar, Hallands 

Väderö – ett turistmål i sig, men på ön råder byggnadsförbud. Här finns 

endast en handfull sommarhus uppförde kring sekelskiftet 1900 innan detta 

reglerades. 

Naturen på Bjärehalvön är särpräglad och har gjort området till ett av 

Skånes populäraste fritidsområden med välkända anläggningar eller miljöer 

som Norrvikens trädgårdar, Italienska vägen, Hovs hallar, Torekov och inte 

minst Båstad och Malen.  

Båstad och Malen var i början av 1900-talet bland Sveriges mest 

betydelsefulla badorter där det anlades en mängd hotell, pensionat, 

badrestauranger och sommarvillor. Även kungahuset har satt sin prägel på 

Båstad, bland annat genom tennisen, som introducerades av Ludvig Nobel och 
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som fick draghjälp av Gustav V. Båstad och Torekov har fortfarande tydlig 

prägel av sommarorter med tennis, bad, segling och societetsliv.  

 

 

Friluftsbad och badhus 
 

Malens strandbad 

Malens strandbad anlades kring sekelskiftet 1900 med ett kallbadhus för herrar 

och ett kallbadhus för damer. ”Något Möllebadliv förekommer icke på Malen. 

Herrarna ha att välja mellan sitt badhus och fribaden vid Röeskall.  Damerna ha sitt 

kallbadhus samt stranden närmast öster därom.” Det stred mot ”moralens regler och 

kommunens ordningsstadga” att låta damer och herrar bada tillsammans. 

Ännu på 1930-talet ansåg man att ordningsregler var nödvändiga för att 

hålla moralen på hög nivå och 1932 fastställde kommunalnämnden 

ordningsregler för badstrandens användning. Dessa handlade om utplacering 

av badhytter och rätt till sandgrop, förbud mot strandbad på vissa sträckor, 

rätt till fasta badhus, jordbrukares rätt att hämta sand för eget behov, förbud 

mot fiske och fiskebodar samt om badhytters godkännande: ”nya badhytter får 

icke utsättas utan kommunalnämnden godkänt typen och utseendet”. Det är 

uppenbart att man från kommunens sida värnade badmiljön.  

Badhusen är borta sedan länge och ordningsregler skrotade. Däremot finns 

en del badhytter kvar: mot Malen är de färgglada och glest placerade bland 

sanddynerna, mot Båstad är alla röda, tätt placerade en bit ovanför stranden.  

 

 
Badhytter vid Malens strandbad, östra delen.  
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Badhytter vid Malens strandbad, västra delen.  

 

Miljöskapande värde: I dag, 2013, är detta ett vanligt strandbad med en 

sandstrand, någon badbrygga och ett offentligt omklädnings- och duschrum. 

Badhytterna vittnat dock om en äldre glansperiod som populärt strandbad där 

innehav av badhytt var kopplat till bostad eller sommarvilla i Malen. Eller så 

kunde man hyra en av ett pensionat eller badbolag. Hade man en mindre kassa 

fick man nöja sig med att hyra en sandgrop.   

 

Varmbadhuset, Båstad 

Badhuset byggdes 1893 och ersatte då ett äldre badhus från 1830-talet. I 

badhuset erbjöds olika karbad med havsvatten. Det är en gul tegelbyggnad 

med frontespis och balkong mot gatan. I östra gaveln är huset sammanbyggt 

med en tvåvåningsbyggnad med valmat tak. Tillbyggnaden är uppförd i samma 

gula tegel och med samma typer av listverk och gesimser. Badverksamheten 

har upphört och byggnaden är sedan drygt 20 år en populär 

sommarrestaurang.  
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Varmbadhuset är numera Pepes Bodega.  

 

Miljöskapande värde: Byggnaderna är exteriört tämligen välbevarade, men 

olika moderna tillägg för restaurangverksamheten ger byggnaden en annan 

prägel. Det finns dock en kontinuitet i att verksamheten såväl då som nu har 

prägel av societetsliv.  

 

Varmbadhuset, Torekov 

Torekovs varmbadhus uppfördes 1876. Av ett kommunalstämmoprotokoll 

framgår att initiativtagarna troligen var sjökapten F.F. Wulff, sjökapten P.B. 

Paulsson, sjökapten P.G. Pettersson, F. Johnsson, sjökapten N.P. Röyter, 

skollärare N. Svensson och pastorsadjunkt N. Engström. De hade förstått 

betydelsen av det ökade intresset för badinrättningar vid kusten och såg 

möjligheten att locka gäster till Torekov. Varmbadhuset i Torekov uppfördes i 

första hand för privat bruk men kom snart att drivas kommersiellt. Enligt 

uppgift dröjde det däremot inpå 1940-talet till att andra än societeten i 

Torekov kom att nyttja varmbadhuset. Sedan 1955 ägs byggnaden av Torekovs 

Turist- och Badförening, tidigare kallad Torekovs Havsbadförening. Båstads 

kommun är markägare. Varmbadhuset är byggnadsminne sedan 2010.  
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Varmbadhuset i Torekov är från 1876, byggnadsminne sedan 2010. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Byggnaden visar på hygienismens och 

turismens betydelse i slutet av 1800-talet. Byggnaden har också ett 

socialhistoriskt värde då detta var en anläggning förbehållen societeten fram 

till 1940-talet och att det var en kvinnlig arbetsplats. Varmbadhuset är 

byggnadsminne sedan 2010.  

 

Ängelbäck Segeltorp Badförening 

Vid Segeltorpsstrand finns på sandstranden tre äldre badhytter och i den 

närbelägna strandtallskogen vad som måste vara Skånes minsta 

utomhusbassäng. Det är Ängelbäck Segeltorps badförening som anlagt 

bassängen med omklädningsrum och kiosk, troligen under 1960- eller 70-

talet. I bassängen har man simskola under sommaren och vid fint väder är den 

ibland också öppen för allmänt bad.  

 

  
Simskolebassängen i Segeltorp.                          Omklädningsrum.  

 

Miljöskapande värde: Det är ovanligt med privatanlagda bassängbad, som 

dessutom hålls öppna för allmänheten (även om det bara är ”ibland”), och med 
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främsta funktion som simskola. En liten fritidsmiljö med en nog så viktig 

funktion. Först lär man sig simma i bassängen sedan kan man bada i det 

närbelägna havet.  

 

 

Hotell och pensionat 

Det har funnits ovanligt många möjligheter till sommarboende i Båstad-Malen. 

I Båstad har det framför allt varit hotell, medan det i Malen främst var 

pensionat. Särskilt de senare kan vara svåra att identifiera i dag. Det var säkert 

många som byggde sig ovanligt stora villor för att under sommarhalvåret 

kunna hyra ut rum. Här nedan följer de som gått att identifiera och som 

bedöms som kulturhistoriskt intressanta.  

 

Hotel Riviera, Malen 

De östra delarna av Malen köptes 1929 upp av fem syskon Knutsson mot 

förbindelse att uppföra ett pensionat på området, att lägga ut vägar och förse 

alla framtida invånare inom området med elektricitet. 1930 ombildades 

konsortiet till ett aktiebolag och arkitekten August Svensson kopplades till 

projektet. 1932 invigdes Hotel och Restaurang Riviera, bestående av två 

separata byggnader samt tennisbanor. Byggnaderna hade ritats av Svensson och 

för uppförandet svarade byggmästarna Rantzow i Förslöv och Johansson i 

Kvidinge. Arvodena för bygget uppgick till 250 000 kr, en normalvilla kostade 

vid denna tid 3 000 - 5 000 kr att uppföra.  

Hotellbyggnaden hade en hög sanitär standard med badrum, toaletter och 

centralvärme som var ovanlig för sommarhotell. Väggarna mellan 

hotellrummen isolerades med hårdpressade halmmattor som putsades. 

Restaurangbyggnadens innerväggar och tak vävspändes med linne och juteväv 

där naturfärgerna bibehölls. Allt trä, oftast av kvistfri gran och fur, laserades. 

Till hotellbyggnaden s fasader användes lärkträ från Petsamo.  

Personalen uppgick till ett hundratal personer, varav cirka 40 i 

serveringen. De flesta manliga, eftersom de ansågs finare att bli serverad av en 

man än en kvinna. Den yrkesskickliga personalen kom under många år från 

Cecil i Stockholm. A la cartelistan var tolvsidig och allt bröd bakades på plats.  

Våningsinspektrisen såg till att servetterna valsades i mangel och 

örngottsbanden krusades, andra husfru diskade själv bästa porslinet och 

kristallglasen och en särskild koppar- och silverputsare fanns anställd. Lönen 

för ett restaurangbiträde var cirka 30 kr/månad plus kost. En helpension 

kostade cirka 7 kr per dag, en entré till en artistkväll 1 kr.  

Restaurangen hade ett dansgolv på 200 m2 och dans- eller artistkvällar var 

populära. Med sitt läge i strandskogen, havsutsikt och närheten till en fin 

sandstrand var Hotell Rivieran ett mycket omtyckt hotell och dansställe. 

Innevarande år, 2013, rivs hotellet och ett nytt hotell med 

andelslägenheter ska byggas i dess ställe. Restaurangbyggnaden i modern 

funkisstil och med pelargångar som gick runt trädgården ska bevaras.  
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Hotel Riviera! 

 

 
Hotellbyggnaden som rivs.  

 

 
Restaurangbyggnad som bevaras.  
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Särskilt kulturhistoriskt värdefull: En anläggning med stor betydelse för Malen 

som turistort och med en modernare och folkligare framtoning än hotellen i 

Båstad. Särskilt restaurangbyggnaden är arkitektoniskt intressant med sin ljusa 

funkisarkitektur med stora uppglasade fönsterpartier. Detta är en av de första 

funkisbyggnaderna i Skåne och visar också på att det fanns en folklig acceptans 

för det nya och moderna i Malen, till skillnad från Båstad där hotellen gärna 

skulle se ut som äldre herrgårdar. 

 

Pensionat Furuhem, Malen 

Furuhem byggdes 1905-06 av Eva Persson. Hon började med en hushållsskola 

och efter några år öppnade hon även Pensionat Furuhem. 1913 annonserar 

Furuhem: ”Furuhems Pensionat, Malen. Beläget i skogsbrynet, ger god inackordering. 

Rummen, till antalet femton, äro soliga och luftrena. Utsikt mot åsen. Flera balkonger. 

Pensionatet nås ej av vägdamm. Fröknarna Jönsson och Persson.” 

Pensionatet är en större villa med asymmetrisk planform, flera balkonger, 

stora takfall åt olika håll och ljusgula putsfasader med pensionatsnamnet i ena 

gaveln. Så här ser flera byggnader ut i Malen och det har nog bedrivits någon 

form av boende på ett eller annat vis under första halvan av 1900-talet. 

Furuhem hade t.ex. inte plats nog åt alla gäster, så de hyrde rum i 

omkringliggande villor. Under 1920-talet kostade en helinackordering cirka 

sex-sju kronor.  

År 1987 gjordes en tillbyggnad med restaurang och år 2000 ändrades 

namnet till Hjorten. Furuhem/Hjorten är numera ett av få pensionat som 

finns kvar i drift i Malen.  

 

 
Pensionat Furuhem, numera Hjorten.  
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Miljöskapande värde: Ett pensionat som speglar Malens betydelse som 

turistort med folklig karaktär. Intressant att pensionatet uppfördes som 

hushållsskola av en kvinna och att verksamheten ändrades till det mer lukrativa 

pensionatsrörelse och därefter drevs av två ogifta kvinnor.  

 

Stora Strandgården, Malen 

Malens Havsbad startade 1903 och var Malens största turistanläggning och det 

dominerande pensionatet på Malen även om det inte omnämndes som 

pensionat. Det var inget annat än Malens Havsbad. Förutom badhuset så 

uppfördes societetshus med restaurang, pensionat, badläkarvilla, lekstuga samt 

en vattenpaviljong. Malens havsbad marknadsfördes som kurbadanläggning:   

”Malens kur- och badort är särskildt lämplig för konvalescenter och personer lidande 

af allmän svaghet och nervösa lidanden, blodfattigdom, skrofulösa och rachitiska 

åkommor, kroniska rubbningar i matsmältningskanalen, fettsot eller för stark naturlig 

fetma, kroniska lung- och luftrörskatarrer (lungtuberkulos mottages ej), rubbningar i 

hjärtats och njurarnas funktioner, reumatiska affektioner m. m.” (Annons från 1906). 

Malens Havsbad fick status som ett förnämligt sommarboende och 

gästtillströmningen var god. Antalet rum räckte inte till utan ett antal 

fastigheter köptes in, men trots detta fick ett stort antal rum i närliggande 

villor hyras in. Societetshuset utgjorde samhällets centrum under sommartid.  

Verksamheten tynade av på 1950-talet med ökad privatbilism, 

husvagnscamping och så småningom utlandsresor. 1964 inrättades en 

internatskola på Malens Havsbad. Det var i första hand barn till 

utlandssvenskar som gick i denna skola. Eleverna bodde i bostadsbyggnaderna 

som tillhörde Malens Havsbad. Skolan upphörde 1969-70 och flertalet av 

byggnaderna revs på 1980-talet. Pensionatet byggdes om till bostäder.   

 

 
Pensionatet, kallat Stora Strandgården, till Malens Havsbad finns kvar och är nu bostäder. 
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Miljöskapande värde: En viktig anläggning i Malens historia av turism och 

badliv. Tyvärr är väl ”läsbarheten” – dvs att det faktiskt är ett f.d. pensionat – 

inte helt tydlig. Det är också intressant att se kopplingen till hälsa och vård, att 

man i Malen inte bara satsade på bad och societetsliv utan även på 

kurverksamhet.  

 

Strandpensionatet, Malen 

Pensionat uppfört i början av 1900-talet i en tids- och anläggningstypisk 

arkitektur: pittoresk, asymmetrisk, ljus och lätt samt stora glasade verandor 

och/eller balkonger. Ett av många pensionat i närheten av det numera rivna 

Malens Havsbad. 

 

 
Strandpensionatet – ett av flera i malen.  

 

Miljöskapande värde: Ett av flera pensionat i Malen och som bidragit till 

ortens tydliga karaktär av sommarvistelse och fritidsnöje.  

 

Pensionat Neptun, Malen 

Pensionat uppfört i början av 1900-talet i en tids- och anläggningstypisk 

arkitektur: pittoresk, asymmetrisk, reveterade, gulmålade fasader samt stora 

glasade verandor och/eller balkonger. Ett av många pensionat i närheten av 

det numera rivna Malens Havsbad. 
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Pensionat Neptun. 

 

Miljöskapande värde: Ett av flera pensionat i Malen och som bidragit till 

ortens tydliga karaktär av sommarvistelse och fritidsnöje. 

  

Hotell Båstad, Båstad 

Det första Hotell Båstad var en envåningslänga och stod klar 1902. Fastigheten 

såldes till Ludvig Nobel, som saknade ett ”riktigt” stadshotell. Nobel 

förvärvade hotellet 1909 och en ny matsal byggdes i en flygel mot baksidan.  

Drygt 15 år senare påbörjades en omfattande om- och tillbyggnad så att 

hotellet vid nyinvigningen 1928 var i två våningar och hade en tydligt 

klassicistisk fasad. För ombyggnaden stod den norske arkitekten Karl Guettler, 

som fick många uppdrag av Nobel i Båstad.  

Det nya Hotell Båstad uppvisade drag av både nationalromantik och 

klassicismen. Det var en blandning av lokalt och regionalt i byggnadsmaterial 

kopplat till svensk stormaktstid i stil. Hotell Båstad ansågs som Sveriges 

vackraste landsortshotell. Det var också öppet vintertid, vilket inte var så 

vanligt i Båstad. 

I hotellets östra del hade sedan 1911 Båstads Sprit AB sin försäljning då 

man även hade hand om restaurangens spritservering. Vid den stora 

ombyggnaden på 1920-talet byggdes den östra delen om till en 

tredjeklasservering, en bakficka. Där serverades god mat till billigt pris. Och 

för att få köpa sprit krävdes att man även köpte varm mat, så var 

bestämmelserna. All spritservering sköttes och övervakades av en 

spritkassörska. 

Hotell Båstad var under sin storhetstid före andra världskriget ett mycket 

omtyckt hotell med vackra rum, vacker inredning, textilier av Märta Måås-

Fjetterström och god mat. Varje jul och nyår var hotellet fullsatt och årets 
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enda danskväll var nyårsbalen i ”kryptan” – den stjärnvälvda festsalen i 

källaren. Att fira jul och nyår på Hotell Båstad var mycket eftertraktat.  

Hotellverksamheten upphörde på 2000-talet och 2007 förvandlades det 

anrika hotellet till Båstads privata gymnasieskola. 

 

 
Hotell Båstad med drag av svensk 1700-talsherrgård.  

 

Miljöskapande värde: Byggnaden är ett intressant exempel på Ludvig Nobels 

inflytande och betydelse för Båstads utveckling, både som stad och som 

turistmetropol.  

 

Hotell Skånegården, Båstad 

Skånegården byggdes 1916 – 18 av Ludvig Nobel med Karl Guettler som 

arkitekt. Hotellet skulle ansluta till den skånska byggnadstraditionen, men 

vara utrustat med tidens alla bekvämligheter. Byggnaden uppfördes i mörkt 

handslaget tegel som murades i munkförband. Hotellet vänder sig inåt med 

loggior mot den påkostade trädgården.  

Gästerna kunde avnjuta stillheten i pelargångar och i en vacker trädgård 

med spegeldammar, rosenrabatter och fina sittplatser. För att komma in till 

hotellet måste man passera genom trädgården och kunde då njuta av allt vad 

trädgården hade att erbjuda. Möblerna till Skånegården var specialtillverkade 

av möbelsnickaren Andrell på Malen och alla textilier levererades av Märta 

Måås-Fjetterströms väveri. Allt skulle vara av högsta kvalité. 

För att få tillgång till fler rum inköptes ett antal intilliggande fastigheter 

som annex till Skånegården. Ludvig Nobel förvärvade aktiemajoriteten i AB 

Båstads Badhotell som byggts 1904. Hotellet omvandlades till restaurang och 

fick namnet Strand restaurang. Skånegårdens gäster intog där sina måltider 

och Strand kom att bli en synnerligen populär dansrestaurang.  
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Skånegården fick givetvis ett uppsving under åren 1930-44 då Gustav V – 

MrG – varje sommar, under tennisveckan, bodde på Skånegården i en speciell 

kungasvit. Skånegården var ett hotell för societeten och priserna var givetvis 

därefter. Förutom kungligheter bodde här folk med titlar som bankir, 

grosshandlare, disponent, major och liknande.  

I takt med att turistströmmarna ändrades minskade intresset för att bo på 

Skånegården och rörelsen lades ner 1967. Hotellet omvandlades till 

bostadsrätter och Strand revs och ersattes med radhus.  

 

 
Skånegården med den muromgärdade trädgården.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Skånegården är en av de mest imponerande 

hotellanläggningarna i Skåne från den första bad- och turistepoken, före den 

allmänna semesterlagstiftningen. Vid denna tid var det inte så många som hade 

råd eller tid att vara semesterlediga. Hotell Skånegården var definitivt byggt 

och ämnat för de välbeställda.  

 

Hotell Kattegat, Torekov 

Hotell Kattegat invigdes sommaren 1896. Huset byggdes som ersättning för 

det enkla gästgiveri – etablerat 1871 – som dessförinnan låg på samma plats. 

Hotellet har alltsedan dess varit något av kärnan i Torekov, tvärs över gatan 

från Kyrkoparken där Torekovs kyrka förr låg.  

Förste ägaren var Hugo Paulsson, åren 1896-1901. Han bedrev även 

utminutering av sprithaltiga drycker från hotellets källare. Hotellet byggdes 

med tanke på badgästerna som började strömma till Torekov och dess havsbad 

och varmbadhus: ”Hotellet var hufvudsakligen och i första rummet afsedt för 

främlingar, som skulle finna stärkande hafsbad i det mot stranden slående Kattegat”.  
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År 1919 övertogs hotellet av Hjalmar Falk, som anlitade den norske 

arkitekten Karl Guettler att upprusta huvudbyggnaden och utvidga hotellet på 

baksidan med trädgård och matsalsbyggnad där tidigare stall och uthus legat. 

Byggnaden fick en klart mer klassicistisk stildräkt, balkongen mot gatan togs 

bort och vinden inreddes. Säsongen var från 1 maj till 30 september och i 

matsalen hölls populära dansaftnar. Antalet gäster uppgick till 400-500 per 

säsong och inslaget av jurister, läkare, direktörer och köpmän var stort. 

Olika ägarkonstellationer avlöste varandra men badortslivet i Torekov 

avtog som på andra håll och 1975 stängdes hotellet i sin dåvarande form. Året 

därpå revs alla byggnader bakom hotellet för att bereda plats åt nuvarande 

bostadsrättsbebyggelse. Huvudbyggnaden berördes dock inte och 1977 

fortsattes verksamheten med nybyggd restaurang inne i huvudbyggnaden. På 

2000-talet blev Hotell Kattegat riksbekant med hjälp av bröderna Rikard och 

Robert Nilsson och TV-programmet ”Mitt i maten”. 

 

 
Även huset närmast i bild ingår i hotellet sedan början av 1900-talet och kallades ”Annexet”.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Hotell från badortsepoken med en klart 

burgen framtoning. Byggnaden speglar tydligt Torekovs omvandling, från 

fiskarsamhälle till badort. Detta är ett av få badortshotell som ännu drivs i 

Skåne.  
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Barnkolonier och semesterhem 

 

Buena Vista/Feriehemmet/Stiftsgården, Båstad 

Villan Buena Vista uppfördes av 1904-06 av John F. Andersson, som troligen 

kommit till Båstad som badgäst och fattat tycke för platsen. Han hade gjorde 

sig en förmögenhet på att bland annat bygga broar i USA och inspirerad av 

arkitekturen på Kuba lät han bygga Buena Vista. Villan uppfördes på en höjd 

ovanför Båstad till en kostnad av 80 000 kr. Den hade 52 rum och där fick han 

plats med alla sina samlingar av bland annat stenåldersredskap, skalbaggar, 

konst och mynt. 1922 flyttade Andersson till Kalifornien.  

Samma år köptes villan av Föreningen Feriehem för Handel och Industri, 

som använde den som semesterhem för dess medlemmar. Med egen matsal 

och sina femtiotal rum med möjlighet att ta emot cirka 70 gäster åt gången, 

kunde Feriehemmet, som det kom att kallas, från och med detta år erbjuda ett 

stort antal semesterbostäder. Detta låg i linje med de förbättringar som 

gjordes för att arbetarklassen skulle få möjligheter att komma bort från osunda 

industrimiljöer. Man tog årligen emot 500 gäster. 

1955 blev Lunds stift ny ägare och det nya namnet på villan blev 

Stiftsgården. Den såldes igen 1993 och användes något år som hotell innan den 

år 2000 övertogs av en bostadsrättsförening. Hundra år efter att villan 

uppfördes byggdes den till bostadsrättslägenheter. 1904 deltog över 100 man i 

byggarbetet, hundra år senare var de drygt 20 stycken.  

 

 
Den tidigare privatvillan/semesterhemmet/stiftsgården innehåller numera ett 20-tal lägenheter.  

 

Miljöskapande värde: Det var ganska vanligt under framför allt 1930- 40-talen 

att tidigare privatvillor köptes in av fackklubbar, större företag, politiska eller 

religiösa organisationer för att ändras till semesterhem. Många av dessa har 
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återigen blivit privatbostäder och det är därför svårt att fånga upp denna 

verksamhet. Anläggningens största socialhistoriska värde ligger i dess historia 

av semesterhem för arbetare och tjänstemän inom handel och industri.  

 

Burlövskolonin, Glimminge plantering 

Barnkolonin som nu kallas Burlövskolonin uppfördes av 

Majblommekommittén, troligen någon gång kring 1930. Riklig och rejäl kost, 

sol, bad och frisk luft för mindre bemedlade och sjukliga barn var från starten 

och in på 1960-talet de viktigaste ändamålen med kollovistelse. 

Verksamheterna finansierades med försäljning av majblommor, barnens dag-

jippon och olika bidrag. 

När underhållet av fastigheten i Glimminge plantering blev för dyr 

föreslog Majblommekommittén 1967 att Burlövs kommun skulle ta över både 

verksamheten och fastigheten. Kommunen hade redan dessförinnan skickat 

barn till detta kollo och tog emot fastigheten med glädje. Duschar fanns inte 

utan barnen badade i en stor zinkbalja i köket, och i havet så klart!   

Verksamheten var omfattande. Det var personal från socialförvaltningen 

som tillsammans med skola och skolsköterska gallrade bland alla barn som 

köade för att få åka på läger. De s.k. nyckelbarnen hade företräde. Det var 

gratis att åka på kollo på den tiden. Under första åren bedrevs också 

sommarkoloni för pensionärer när de sista barnen hade åkt hem. Det var 

väldigt populärt. En gång var det en man som gömde sig när det var dags att 

åka hem, han ville stanna. 

Nu vill delar av kommunpolitikerna sälja anläggningen, då det är för 

kostsamt och behovet verkar ha minskat. Eller som en av politikerna uttryckte 

det i en tidningsintervju:  

– Vi har kunnat se att det företrädesvis var barn från Åkarp som utnyttjade 

möjligheten att åka till Glimminge. Det är barn till medvetna föräldrar som dessutom 

har råd, för det kostar ju lite också. Kanske finns många barn i Arlöv som har minst lika 

stort behov av några veckor vid havet men av olika skäl kanske deras föräldrar inte 

känner till den här möjligheten eller så har de inte råd. 
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Burlövskolonin 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Byggnaden är i 1½-plan vilket bör placera 

den bland de äldre kolonibyggnaderna uppförda för ändamålet. 1936 kom 

direktiv från Statens fattigvårds- och barnavårdsinspektion om att barnkolonier 

skulle vara i ett plan för att underlätta arbete och övervakning. På den tiden 

var det inte ett ord om brandsäkerhet och utrymning. Anläggningen ligger på 

en generös tomt nära havet med ytterligare två kolonibyggnader som närmaste 

grannar.  

 

Barnkoloni, Glimminge plantering 

Det har inte gått att finna några uppgifter om denna anläggning. Det är en 

större anläggning. Byggnaderna ser ut att vara uppförda på 1920- eller 1930-

talet.  
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Före detta barnkoloni. 

 

Särskilt kulturhistorisk värdefull: Mycket välbevarad. Tveksamt om den 

används för ursprungligt ändamål. 

 

Barnkoloni, Glimminge plantering 

Det har inte gått att finna några uppgifter om denna anläggning. Mindre 

anläggning. Okänt vad den används till idag, men troligen inte kollo.  

 

 
Före detta barnkoloni. Troligen har det varit veranda och inte en trappa här från början.  
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Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Välbevarad och fin anläggning. På den stora 

tomten finns också utedass och vedförråd 

 

Surahammarkolonin, Stora Hult 

Barnkoloni anlagd under 1920-/30-tal. Byggnaden med sina panelfasader och 

stora brutna sadeltak ser ut som ett förvuxet bostadshus från 

egnahemsområdet Skogslund i Surahammar. Säkert ingen slump! Det är rätt 

fascinerande att små barn skickades från Västmanland till nordvästra Skåne för 

kolonivistelse. Verksamheten upphörde förmodligen på 1960–70-talet och 

byggnaden är nu privatbostad. 

 

 
Före detta barnkollo som blivit privatbostad 

 

Miljöskapande värde: Byggnaden har kvar sitt huvudsakliga utseende, men 

funktionen är helt ändrad liksom utemiljön. Anläggningens värde är främst 

kopplad till det socialhistoriska värdet som före detta barnkoloni.  

 

 

Föreningsmiljöer 

 

Båstad tennisstadion 

Det var troligen badgäster från Lund som introducerade tennisen i Båstad. 

Omkring 1880 började man spela tennis som en sällskapslek på gräsmattan vid 

det gamla badhuset. Damerna i fotlånga klänningar, högt i halsen och en 

bredbrättad hatt. Herrarna i vit kostym, krage, kravatt och halmhatt. Detta 

spel var societeten förbehållen.  
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I samband med att ingenjör Ludvig Nobel kom till Båstad 1905 och 

började bygga upp sin bad- och turistanläggning, förstod han tennisens 

betydelse för att aktivera badgästerna. 1907 byggdes en cementbana och en 

tennisklubb bildades. 

Till Båstad kom tennisspelet på allvar när riktiga banor anlades, spelet 

utvecklades och mindre tävlingar anordnades. 1928 påbörjades bygget av 

nuvarande anläggning. Fem år senare blev stenläktaren i söder klar och 

ombyggnader har sedan dess skett i omgångar under årens lopp till dagens 

Centre Court.  

Det var också Ludvig Nobel som fick Kung Gustaf V – Mr G – att tävla i 

Båstad under 15 år: från 1930 till och med 1944, då en bra bit över 80 år. 

Från och med sommaren 1931 smyckades järnvägsstationen med flaggor och 

kungligt namnschiffer tillverkat av båstadsnejlikor när han anlände. 

Ankomstscenen upprepades år efter år. Varje sommar under 15 år varade det 

kungliga besöket i ca tio dagar. Samma dag som tennistävlingarna avslutades 

lämnade kungen Båstad.  

Sedan dess har tennisen och dess betydelse för Båstad vuxit och 

uppmärksammats när kända svenska spelare som Björn Borg och Mats 

Wilander spelat. Mycket uppmärksamhet fick också Davids Cup-matchen 

mellan Sverige och Rhodesia (nu Zimbabwe) 1968 då protestanterna mot det 

rasistiska styret i den brittiska kolonin stoppade matchen och ledde till en av 

de mest våldsamma kravallerna mellan demonstranter och polis under 1960-

talet. Detta upprepades i någon mån 1975 när det spelades match mellan 

Sverige och det juntastyrda Chile.   

   

 
Tennisstadion i Båstad. 
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Miljöskapande värde: En av de äldsta tennisanläggningarna i Sverige och med 

en spännande historia med kopplingar till både kungahuset och 1960–70-

talens proteströrelse och vänstervåg.  

 

 

Övriga miljöer 

 

Brunnspaviljongen, Malen 

Brunnspaviljongen uppfördes av Malens Havsbad 1905. Arkitekt var Ola 

Andersson från Helsingborg. Utmed stigen från stationsbacken mot Malens 

Havsbad byggdes kiosken för brunnsdrickning till en kostnad av 1 000 kr. 

Vattnet som dracks var av hög kvalitet och kom från källor på Hallandsåsen. 

Paviljongen flyttades till nuvarande plats på 1920-talet för att ingå Malens 

Havsbads uteservering. Detta är numera den enda byggnad som återstår av 

Havsbadens restaurang. Det stora societetshuset revs 1987.  

 

 
Brunnspaviljongen – en rest av kurorten 

 

Miljöskapande värde: Den lilla byggnaden är intressant då den först var en 

brunnspaviljong för vattendrickning, när Malen skulle säljas in som kurort och 

senare ändrades till att ingå i restaurangens uteservering när Malen snarast 

blivit en badort med stora skaror av sommargäster. Det är numera en av få 

byggnader som finns kvar av Malens Havsbad.  

 

 

 

 



 

57 

Badläkarvillan, Malen 

Malens Havsbad köpte 1905 in ett stort område av kvarnägaren Carl Hjort för 

att uppföra en restaurang, vattenkiosk, bostadshotell och en badläkarvilla. 

Budget fastställdes och där avsattes 6 000 kr för läkarvilla som skulle användas 

både som bostad, mottagning och brunnskontor. 

 
Läkarvillan i charmig paneljugend!  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Det kulturhistoriska värdet baseras dels på 

det arkitektoniska värdet, en tidstypisk villa med detaljrikedom och 

snickarglädje, dels på det socialhistoriska värdet att huset var just en 

badläkarvilla med koppling till badlivet på orten. Inga andra badläkarvillor har 

identifierats i detta arbete. 

  

Fotoateljé, Malen 

På Köpmansgatan ligger en liten fotoateljé, troligen uppförd på 1920- eller 

30-talet. På 1930-talet började man fotografera med blixt och konstljus istället 

för med dagsljus och många äldre ateljéer byggdes om. Det syns inget av 

dagsljusintag på denna byggnad, så det är osäkert om den byggts som 

dagsljusateljé. Fotograf var ett nytt yrke och därmed inte självskrivet för män, 

i slutet av 1800-talet och framåt var många fotografer kvinnor. 

Till fotoateljén kom man för att fotograferas i samband med högtider men 

också för att ta porträtt, familje- och gruppfoton eller pass- och 

körkortsbilder. En ortsfotograf fick rycka ut på alla möjliga uppdrag samt 

framkalla och kopiera amatörnegativ. Det var särskilt tacksamt i en bad- och 

turistort då man även kunde producera och sälja vykort. Dessutom ville många 

ha med sig någon bild hem, som ett minne från sommaren.,  

Först med efterkrigstidens massfotografi förlorade porträttateljéerna sin 

dominerande ställning. Kamerorna blev fler och billigare och fotografi blev en 
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sysselsättning för allt fler. Många fortsatte dock att anlita en porträttfotograf 

vid högtidliga tillfällen. På 1960-talet övertogs framkallning och kopiering av 

särskilda laboratorier och många porträttfotografer slutade arbeta i det egna 

mörkrummet.    

 

 
Den f.d. fotoateljén på Köpmansgatan. 

 

Miljöskapande värde: En liten byggnad som man kanske inte lägger märke till 

direkt, men som hänger intimt samman med Båstad-Malen som turistorter. 

Byggnaden är typisk för anläggningstypen med stora skyltfönster där 

fotografier och vykort visades upp.  
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Ängelholms kommun 
 

 
 
Ängelholms kommun har en lång kuststräcka från inre delarna av Skälderviken 
ut till Bjärehalvön. I Skälderviken är kusten huvudsakligen sandstrand och 
strandområdet präglas i övrigt av skyddsplanteringar i form av tallskog. Efter 
Rönneåns mynning i samhället Skälderviken är det en stenigare kust, men med 
en lång sandstrand i Vejbystrand. Denna del av kusten är mer bebyggd med en 
stor andel fritidshus (eller numera f.d. fritidshus) i Skepparkroken, 
Björkhagen, Magnarp och Vejbystrand.  

Sistnämnda ort är också intressant då här anlades ett sanatorium och 

därefter en mängd barnkolonier och fritidsanläggningar för handikappade. 

Med tanke på att så många personer från skilda delar av Sverige har tillbringat 

sin barndoms somrar i Vejbystrand bör orten vara förknippad med en mängd 

sommarminnen hos ett ovanligt stort antal individer. Så klart att varje enskild 

individ har sina egna minnen, men tillsammans skulle de ge en intressant bild 

av kolloliv i ett somrigt Vejbystrand.   
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Friluftsbad och badhus 
 

Vejbybadet, Vejbystrand 

I Vejbystrand fanns två föreningar som arbetade för att tillvarata badortens 

intressen: Föreningen Vejby Havsbad och Badortsföreningen Vejbystrand.  

Förstnämnd förening hade stora planer på en simbassäng men det var först 

inför kommunsammanslagningen då Barkåkra kommun, där Vejbystrand 

ingick, skulle sammanföras med Ängelholm som det började hända saker.   

I och med kommunsammanslagningen skulle Barkåkras kommunkassa, 

cirka 700 000-800 000 kr, tillföras Ängelholms storkommun. Barkåkra 

kommunalfullmäktige beslutade i oktober 1969 därför att avsätta pengar till 

en simanläggning i Vejbystrand. I annat fall skulle pengarna bara slukas i 

Ängelholms kommunkassa. Badet färdigställdes 1970-71 och här har massor 

med Vejbybarn därefter lärt sig simma och tagit simborgarmärke. 

 

 
Vejbybadet med ny bostadsbebyggelse på det f.d. sanatorieområdet i bakgrunden. 

 

Miljöskapande värde: Vejbybadet är beläget precis ovanför stranden och har 

varit särskilt välfrekventerat då det hissats röd flagg vid stranden – när vågor 

och strömmar gjort det mindre lämpligt med strandbad. Badet sammanhänger 

naturligtvis med fritid och semester, men är också intressant då det hör ihop 

med den stora kommunblocksreformen 1964-74 då det byggdes massor av 

simbad, sporthallar, centrumanläggningar, skolor och liknande i mindre 

tätorter som var på väg att gå upp i stora kommuner. 
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Hotell och pensionat 

 

Carlssons pensionat, Vejbystrand 

Carlssons pensionat, som senare blev Vejbystrands pensionat, anlades på 

1920-talet. Genom sin fina sandstrand, rena luft och särskilt genom 

Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium med mängder av anhöriga och 

besökare blev Vejbystrand en populär sommarort. Pensionatsrörelsen 

utvidgades på 1950-talet men pensionatet är numera nedlagt sedan många år.  

 

 
Carlssons pensionat i nuvarande mexidräkt.  

 

Miljöskapande värde: Även om byggnaden förändrats en del, särskilt genom 

att fasaderna klätts in med mexitegel, så går den fortfarande att utan 

förkunskaper känna igen som ett pensionat eller liknande.  

 

Vejby värdshus, Vejbystrand 

Vejby värdshus startade på 1930-talet och låg strategiskt precis ovanför 

stranden. Pensionatet upplevde en blomstringstid fram till 1960-talet och man 

hade även en populär restaurang. I källarvåningen mot stranden/gatan fanns 

en sommaröppen korv- och glassbar med flipperspel och en utbyggd 

servering.  

Bygganden har till stor del förnyade ytskikt men i stort sett samma 

utformning och med delvis muromgärdad trädgård, tidigare använd för 

uteservering, i söderläge. Anläggningen har varit till salu 2013.  
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Vejby värdshus. 

 

Miljöskapande värde: Tämligen välbevarat pensionat med omisskännlig aura av 

sommar, folkliv, bad, kaffekalas och småbarn med halvsmälta glasspinnar.  

 

Klitterhus, Ängelholm 

Klitterhus anlades som en strandpaviljong ingående i Engelholms brunns- och 

badanstalt vid sekelskiftet 1900. Denna åttakantiga strandpaviljong flyttades 

efter en hård storm till nuvarande läge 1922. Under åren 1924-29 tillbyggdes 

den i etapper till ungefär det utseende den har i dag. Byggnaden användes som 

restaurang och 200 meter från Klitterhus uppfördes två hotellvillor, Tre 

Hjärtan, vilka revs 1982.  

Klitterhus blev mycket populärt och låg bra till, mellan stranden och det 

stora sommarhus- och villaområde, Havsbaden, som anlades samtidigt med 

Klitterhus.  På 1950-talet var det en populär dansrestaurang. Sedan 1999 är 

här hotell och restaurang.  
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Klitterhus – troligen Skånes mesta strandrestaurang/-hotell.  

 

Miljöskapande värde: En 1920-talsanläggning med i stort sett helt utbytta 

ytskikt. Kanske förståeligt med hänsyn till det utsatta läget. Det är ovanligt 

med hotell/restauranger på stranden i Sverige och påminner mer om engelskt 

badortsliv.  

 

 

Campingplatser och stugbyar 
 

Klitterbyn, Ängelholm 

Klitterbyn anlades av Domän Turist i anslutning till Råbocka camping 1978. 

Anläggningen består av 106 stugor i ”bymiljö” i en stil som ska vara inspirerad 

av villorna i Havsbaden: fasader av röd- eller svartmålad panel med inslag av 

vitputsade partier och branta sadeltak. Stugorna är av sex olika modeller, från 

28 till 48 m2 med varierade planlösningar. I mitten ligger den fyrlängade 

restaurangen Bygården, som i dag mest används som konferensanläggning. 

Från början var det uthyrningsstugor för turister som inte nöjde sig med 

camping. Numera ägs stugorna av en bostadsrättsförening. Arkitekt var 

Henrik Haremst och Peter Broberg på Landskronagruppen.  
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Klitterbyn består av 106 stugor och en fyrlängad restaurangbyggnad i ”bymiljö”.   

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Intressant variant på stugby. Dessutom 

Skånes största. Det var vanligt att de små uthyrningsstugorna fick något 

”traditionellt” över sig, som faluröda träfasader eller ”korsvirke” men här har 

husen också förlagts tätt, som en förtätad bymiljö. En modern tolkning av 

”traditionellt” byggande: tätt, lågt och folkligt.  

 

 

Barnkolonier och semesterhem 

 

Onsjökolonin, Vejbystrand 

Onsjökolonin anlades under senare delen av 1930-talet och var ämnad för 

barn från småorterna i Onsjö härad, utom Svalöv och Eslöv som hade egna 

kolonier i Vejbystrand respektive Höllviken. Byggnaden är uppförd efter 

typritning som svarade mot kraven från Statens fattigvårds- och 

barnavårdsinspektion. I dessa direktiv fastställdes att för att kunna söka bidrag 

från Allmänna arvfonden till bygget så skulle vissa krav uppfyllas: anläggningen 

fick inte var avsedd för fler än 30 barn åt gången, den skulle var byggd i ett 

plan för att underlätta övervakningen och rummen skulle var rymliga och 

luftiga. Dessutom skulle miljön vara trivsam och hemlik.  

Det är fullt möjligt att det bedrivits koloni redan tidigare, men då i förhyrd 

gård eller dylikt. Byggnaden är i dag blåmålad och används som vandrarhem.  

 



 

65 

 
Onsjökolonin, numera blåmålad och vandrarhem. 

 

Miljöskapande värde: Förhållandevis välbevarad anläggning med en 

användning anpassad till byggnaden. Den har en icke traditionell färgsättning i 

blått. Onsjökolonin är intressant med sin tydliga koppling till de krav som 

ställdes för att få bidrag till bygget, till tidens funktionalistiska arkitektur och 

den stora verandan som skvallrar om att måltider helst skulle ätas ute. 

Utevistelse med sol och frisk luft värdesattes högt. En vanlig syn i Vejbystrand 

var kolonibarnen som tillsammans med ledare promenerade ner till stranden 

för bad.   

 

DHR-kolonin, Vejbystrand 

År 1903 startade Kronprinsessan Victorias sanatorium i Vejbystrand för att 

bota eller hjälpa tuberkulossjuka. Förutom körteltuberkulos behandlades även 

bentuberkulos, ofta med rörelsehinder som följdverkning. På 1920-talet 

beslutade sig ett antal före detta patienter att återträffas i Vejbystrand för att 

rekreera sig.  

Kring 1930 bildades kamratföreningen Sommarsol och en fastighet köptes 

in för ändamålet. Intresset för vistelse på Sommarsol var stort, särskilt sedan 

man 1936 blivit en lokalavdelning i De Handikappades Riksförbund (DHR). 

Genom insamlingar och ett bidrag från Kungliga Pensionsstyrelsen kunde man 

1940 inviga en första egen byggnad. Sedan dess har området utvidgats flera 

gånger och nya byggnader tillkommit. Man uppförde även en koloni för 

funktionshindrade barn och ungdomar. Denna uppfördes sannolikt i början av 

1940-talet och togs senare över av dåvarande Arbetsmarknadsinstitutet (AMI). 

Det verkar inte förekomma någon verksamhet i byggnaden längre.  
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DHR-kolonin i Vejbystrand. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Även denna långsmala kolonibyggnad 

verkar vara uppförd efter direktiven från Statens fattigvårds- och 

barnavårdsinspektion. Detta är en av de äldsta byggnaderna på Sommarsol i 

Vejbystrand. Genom Sommarsol kunde handikappade komma till Vejbystrand 

för sol, bad och frisk luft. Detta var en verksamhet med kopplingar till 

sanatoriet och som kom att prägla miljön i Vejbystrand under en lång följd av 

år.  

 

Granhaga, Vejbystrand 

Granhaga anlades av Vinslövs Köping för att användas som sommarkoloni. Det 

var meningen att man skulle erbjuda de barn som hade det sämst ställt att 

komma ut på landet, få frisk luft och ordentlig husmanskost. Efterhand som 

folk fick det bättre och hade råd att åka iväg på semestrar så spelade kolonin ut 

sin roll. Så i mitten av 1960-talet såldes fastigheten till Köpenhamns kommun, 

som fortsatte med kolloverksamheten. Numera har den också upphört och 

byggnaden verkade stå tom vid besök sommaren 2013. 

På den stora tomten finns flera mindre byggnader av olika ålder samt 

gungor och något lekredskap och en liten fotbollsplan.  
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Granhagakolonin.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Granhagakolonin verkar av utformningen 

att döma vara uppförd före bidragsreglerna från 1936. Kolonibyggnaden ser ut 

som en större mangårdsbyggnad med rödmålade panelfasader, sadeltak och 

veranda som också bär upp en stor balkong i anslutning till en frontespis. Kan 

nog ha sett hemtamt ut för barn från Vinslövstrakten, men säkert exotiskt för 

barn från Köpenhamn.   

 

Kopparbergskolonin, Vejbystrand 

Denna koloni anlades troligen kring 1930. Det var barn från Falun som 

skickades hit. Verksamheten har upphört och byggnaden verkar vara bostad i 

dag. Kolonibyggnaden är av den äldre typen med inredd ovanvåning och kan 

arkitektoniskt leda tankarna till en mellansvensk bruksgård. Man försökte i 

allmänhet uppföra kolonibyggnader med viss anknytning till hembygden för 

att skapa en ”hemlik” karaktär.  En släng av kvardröjande nationalromantik kan 

heller inte uteslutas. 
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Kopparbergskolonin.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Exteriört välbevarad byggnad, även om 

funktionen ändrats. Kolonibyggnaden har kopplingar till de typritningar för 

”barnhem” som utarbetades av arkitekten Theodor Kellgren på uppdrag av 

Fattigvårdsstyrelsen 1920, utan att för den skull vara uppförd exakt efter dessa 

ritningar.  

Det är fascinerande att tänka sig att barn från Dalarna åkte tåg till 

nordvästra Skåne (närmaste station var Vejbyslätt på Västkustbanan) för 

sommarvistelse på denna koloni. Det var säkert en spännande resa och 

vistelse, även om det nog inte kändes lika bra för alla barn.  

 

Dövstumskolonin, Vejbystrand 

Dövstumskolonin anlades kring 1930 för barn från Dövstumsskolan i Lund. I 

likhet med fler samtida kolonianläggningar är Dövstumskolonin av den äldre 

typen med inredd ovanvåning och kan arkitektoniskt leda tankarna till en 

mellansvensk bruksgård eller större mangård. Man försökte i allmänhet 

uppföra kolonibyggnader med viss anknytning till hembygden för att skapa en 

”hemlik” karaktär.  En släng av kvardröjande nationalromantik kan heller inte 

uteslutas. Barnen från Dövstumsskolan i Lund kom dock i största utsträckning 

från Skåne. Kolonibyggnaderna användes bara sommartid och fick inte kosta 

för mycket, varför de alltid uppfördes i trä.  
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Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Välbevarad byggnad, troligtvis med ändrad 

användning. Småspröjsade fönster och veranda med kolonnburen balkong vid 

frontespis placerar byggnaden i stilhistoriskt hänseende någonstans mellan 

nationalromantik och 20-talsklassicism. De stora kolonianläggningarna, 

uppförda för ändamålet, och med ett myller av barn blev ett påtagligt inslag i 

Vejbystrand.  

 

Svalövskolonin, Vejbystrand 

Svalövs Majblommekommitté bildades och den första försäljningen av 

majblommor inbringade 250 kronor som innebar att tre barn kunde skickas 

till Vejbystrand under sex veckor på sommaren. Även de kommande åren 

erbjöds behövande barn sommarvistelse hos lantbrukare i Magnarp-

Vejbystrand. 

En donation på 1 000 kronor år 1931 innebar en grundplåt till 

Svalövskolonin. Året därpå köptes en tomt i Vejbystrand och ett hus, Toms 

stuga med plats för 14 barn fick, uppfördes. Ytterligare två stugor byggdes 

sedan mer mark köpts in. Genom Barnens Dag-arrangemang har medel 

samlats in för underhåll och byggnaderna renoverades 1966 och försågs med 

värme, dusch och toaletter 1971. 
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Svalövskolonin. Här bedrivs fortfarande kollo på somrarna.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Välbevarad anläggning med pågående 

verksamhet. Svalövsbarn har skickats till Magnarp-Vejbystrand i strax över 

100 år och till Svalövskolonin under 80 år. Även om mycket sannolikt har 

ändrats avseende verksamheten så är ju själva kärnverksamheten kvar och 

miljön därmed intakt.  

Hit kommer varje sommar två omgångar Svalövsbarn för sommarvistelse 

med bad, sol, fiske, pingis, bus och krabbfiske. Men man får också lära sig att 

klara sig utan föräldrar, att sova ihop med kompisar, hjälpa till att duka och 

diska och visa hänsyn och respekt. Det är nog ändå rätt likt med hur det var 

för 80 år sedan.  

 

Fyrväpplingen, Magnarp 

Barnkolonin Fyrväpplingen startade 1934 och var till för handikappade barn. 

Att den lokaliserades till Magnarp-Vejbystrand var så klart ingen slump, med 

kopplingar till sanatoriet och Sommarsol. Verksamheten upphörde 1974, men 

byggnaden verkar fortfarande användas som läger-/kursgård eller liknande. 

Det är en tvåvånings funkisbyggnad med eternitfasader och pulpettak 

tillbyggd med en envånings tegellänga från 1960-talet. Tomten är 

förhållandevis liten för en barnkoloni, vilket möjligen hänger samman med att 

anläggningen var avsedd för handikappade barn som kanske inte hade samma 

behov av stora ytor. 
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Fyrväpplingen. Koloni för handikappade barn.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Välbevarad anläggning med kopplingar till 

både barns och handikappades möjligheter till fritid. Byggnaden ligger 

insprängd bland samtida sommarstugor och avviker genom storlek och 

arkitektur, vilket gör funktionen avläsbar.   

 

Klippans läderarbetares semesterhem, Magnarp 

Byggnaden uppfördes på 1930-talet och här bedrevs pensionatsrörelse, 

Magnarps pensionat, i ett tiotal år innan anläggningen köptes av Klippans 

läderfabrik 1944, att ha som semesterhem för sina anställda. Verksamheten 

pågick till 1988 då läderfabriken lades ner. Därefter har anläggningen varit 

vandrarhem i STF:s regi, vilket gör att verksamheten liknande de båda 

föregående fortgår.   
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Det f.d. semesterhemmet ingår numera i Magnarps vandrarhem.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Anläggning som uppförts på 1930-talet och 

alltid använts för fritidsändamål. Klippans läderfabrik var en av de största 

arbetsgivarna i Klippan och troligen har ett flertal av arbetarna med familjer 

tillbringat en eller flera somrar i Magnarp. Huvudbyggnaden med sin stora 

sommarveranda, tillsammans med ett antal annexbyggnader, ligger nära 

stranden och det är lätt att se kopplingen till fritid, sommarsemester och bad.  

 

Hässleholmskolonin, Björkhagen 

Denna barnkoloni uppfördes 1937 för barn från Hässleholm och används 

fortfarande. I Hässleholm kallas den för Magnarpskolonin. Kolonin består av 

fyra hus. I huvudbyggnaden finns två sovsalar med plats för tolv barn i varje: 

en för flickor, en för pojkar. I mitten finns samlingssal med matplats och ett 

kök. I denna byggnad finns även några mindre rum med plats för ledare.  

Byggnaden är troligen uppförd efter de typritningar som togs fram av 

Socialstyrelsen för att uppfylla kraven som ställdes för att komma ifråga om 

bidrag. Det viktigaste var att anläggningen inte fick vara avsedd för fler än 30 

barn åt gången, att den skulle var byggd i ett plan för att underlätta 

övervakningen samt att rummen skulle var rymliga och luftiga. Dessutom 

skulle miljön vara trivsam och hemlik. Senare har det på tomten tillkommit en 

ledarstuga, ett ”utbildningshus” och ett förråd.  
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Hässleholmskolonin. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Välbevarad anläggning med pågående 

verksamhet. Byggnaden är typisk för de barnkolonier som uppfördes efter 

1936 och de låneregler som då infördes. Anläggningen ligger på en stor tomt 

med promenadavstånd till havet, även detta måste ses som typiskt för 

barnkolonierna.   

 

HVB-hemmet, Björkhagen 

HVB-hemmet var ett semesterhem för kvinnoföreningen Vita Bandet i 

Hässleholm. Byggnaden är sannolikt uppförd på 1920-talet. Den är sedan 

några år ombyggd till privatbostad och har därmed i stor utsträckning fått 

förnyade ytskikt och förändrad fasadgestaltning.  

Svenska Vita bandet bildades 1897 som en ekumenisk kvinno- och 

nykterhetsorganisation med ursprung i USA. Man kämpade för kvinnlig 

rösträtt och mot den lagligt reglerade prostitutionen. Vita Bandet var också 

engagerat i fredsrörelsen. I början av 1900-talet hade man hundratals 

lokalföreningar och bildat över 200 fredsföreningar. Vita Bandet utgörande en 

viktig del av svensk kvinnohistoria.  
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Semesterhem för kvinnor.  

 

Miljöskapande värde: Byggnaden har en intressant historik som semesterhem 

för kvinnor organiserade i Vita Bandet. Anläggningens värde har minskat av 

ombyggnaden.  

 

 

ABF-hemmet, Björkhagen 

ABF-hemmet är uppfört på 1920-tal och är använt som semesterhem och 

kursgård för medlemmar i Arbetarnas bildningsförbund. Troligen är det någon 

lokalförening som svarat för bygget. Byggnaden är välbevarad, men är numera 

privatbostad. 

ABF bildades 1912. De tre grundarna var Socialdemokraterna, LO och 

Kooperativa Förbundet. Man ville skapa en folkbildning, där kunskap 

formades och spreds ”av folket och genom folket” för att på så vis kunna påverka 

sin egen situation och samhället i stort. Vid den här tiden var majoriteten av 

befolkningen utestängd från all utbildning utom den sexåriga folkskolan. 
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ABF-hemmet.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Välbevarad anläggning med kopplingar till 

folkrörelse och fritid. Intressant anläggning i Skepparkroken, som i likhet med 

Vejbystrand var ovanligt välförsett med barnkolonier och olika semesterhem.   

 

Semesterhemmet Solviken, Björkhagen 

Denna mangårdslika byggnad uppfördes som sommarbostad av Lunds 

borgmästare, Pehr Gamstorp, kring 1930. År 1944 köptes fastigheten av 

Föreningen Semesterhem för Arbetarkvinnor i Skåne. Byggnaden användes 

sommartid för husmorssemester fram till 1961, då all verksamhet 

koncentrerades till det helårsöppna Idaröd. Föreningen Semesterhem för 

Arbetarkvinnor i Skåne upphörde 1998. Solviken såldes därefter till 

återvinningsföretaget Bergsöe i Landskrona att användas som semesterhem för 

företagets arbetare. Byggnaden är i dag privatbostad. 
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Semesterhemmet Solviken. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Byggnad uppförd kring 1930 som 

sommarbostad, men har under större delen av 1900-talet varit semesterhem. 

Detta var Föreningen Semesterhem för Arbetarkvinnor i Skånes andra 

semesterhem (det första var Tallhem vid Krankesjön i Lunds kommun) och 

har haft stor betydelse för kvinnors möjlighet till fritid, vila och folkbildning.  

 

Kvidingekolonin, Björkhagen 

Kvidinge barnkoloni startade av Majblommekommittén i Klippan-Kvidinge 

1936 med uppgift att ”bereda klena barn kolonivistelse vid västkusten”. Byggnaden 

är uppförd efter Socialstyrelsens typritning – jämför med Onsjökolonin i 

Vejbystrand. På den rymliga tomten fanns ett uthus med flera dass samt en 

fotbollsplan. Verksamheten har upphört, delar av tomten avstyckats för 

villabebyggelse och kolonibyggnaden är numera privatbostad, dock inte mer 

ändrad än att ursprunglig verksamhet går att känna igen.  
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Kvidingekolonin. 

 

Miljöskapande värde: Kolonibyggnad i funktionalistisk stil med stor veranda så 

att man kunde äta ute vid nästan alla väderlekar. Nu ombyggt till privatbostad.  

 

Majgården, Björkhagen 

Kolonibyggnaderna ser ut att var uppförda på 1920-talet och det bör därmed 

vara en av de äldsta kolonierna i Skåne. Det var Föreningen första 

majblomman i Jönköping som uppförde denna koloni. Troligen hade man 

bedrivit koloni i hyrda lokaler, eller haft barn utackorderade hos lantbrukare i 

trakten, och funnit platsen lämplig. Anläggningen består av två träbyggnader, 

som inte liknar andra skånska kolonier. Runt den stora tomten finns ett 

trästaket med två utsmyckade portar. Det är en ovanligt dekorativt 

genomarbetad och välbevarad anläggning.  

Det är tveksamt om det pågår någon verksamhet i byggnaden, men 

följande kolonivisa ger en ganska god uppfattning om kollolivet:  

På kolonin ha vi det så bra fallera, så bra som vi nånsin vilja ha fallera. 

Och när vi skola bada, då äro vi så glada och vandra så till sjöa-stranden ner fallera. 

En sommarmamma ha vi också här fallera, och henne vi hålla kär fallera. När 

visselpipan ljuder till måltid hon oss bjuder, och sedan till vila och till bad fallera. 

Fröken Larsson och tant Lina laga mat fallera, och deras mat går ner förutan prat 

fallera. Och innan vi skola börja att våra krås få smörja, så läsa vi en liten, vacker bön 

fallera. Och morgonen vi vakna klockan sju fallera, och sedan upp vi stiga med kläm 

fallera. Och när vi blivit klädda vi våra sängar bädda, och sedan gå vi ut och leka mer 

fallera. Var måndag skola vi då vägas om fallera, då skola vi se efter om vi tyngt oss 

fallera. Och om vi detta hava, då bliva vi så glada, då hoppa vi så högt i luften upp 

fallera. 
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Majgården 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Mycket välbevarad och ovanlig anläggning 

med stort kulturhistoriskt värde.  

 

 

Övriga miljöer 

 

Bangolfbanan vid KVS, Vejbystrand 

Denna minigolfbaneanläggning hör sannolikt till de äldsta i Skåne (och kanske 

Sverige?) och anlades kring 1930. Banorna bör ha lämnats åt sitt öde senast på 

1980-talet då sanatoriet slutligen avvecklades helt. Anläggningen består av åtta 

betongbanor och grävdes nyligen fram av KVS-museiförening, som ett slags 

moderna arkeologiska fynd. Tänk vad som kan gömma sig under mark vid 

andra gamla nöjesplatser, dansbanor och vårdanläggningar!  
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Betongbana. Här kan man spela kulturhistorisk minigolf på luriga banor. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Sannolikt den äldsta minigolfbanan i Skåne, 

kanske Sverige. Särskilt intressant i sitt sammanhang och här spelade säkert 

både patienter och anhöriga/besökare minigolf. Det finns några 

betongfundament i marken som visar att här även stått någon mindre byggnad, 

man kan tänka sig en kiosk eller liknande.  

 

Italienska ängen, Vejbystrand 

Föreningen Vejby Havsbad diskuterade 1931 frågan om att anlägga en 

tennisplan i Vejbystrand. Tennis var på den tiden en exklusiv sport, som inte 

minst spelades på bad- och turistorter. Så frågan var berättigad då Vejbystrand 

verkligen höll på att bli en bad- och turistort av rang. Man beslöt att på ett 

förhyrt område bygga en tennisbana i cement. Det kom dock att dröja tre 

decennier innan tennisbanan fanns på plats. Tennisbanan finns inte kvar i dag. 

På årsmötet 1935 framlades förslag om inköp av området. Anledningen 

var att i en ny byggnadsplan skulle delar utläggas till tomtmark och bebyggas. 

Styrelsen meddelande att "man efter ingående prövning kommit till den 

uppfattningen att det är av stor betydelse för Vejby Havsbad att föreningen nu förvärvar 

ängen för att säkra dess framtida status som samlingsplats och rekreationsområde för de 

omkringboende". Ängen köptes för den begärda summan av 9 175 kr. 

Finansieringen skedde genom inteckningar, borgenslån samt föreningens 

besparingar. 

Bevarandet av ängen har krävt stora arbetsinsatser från olika håll när 

exploatering för olika ändamål har kommit på tal. Senast 1983 stred 

Vejbystrandsborna mot kommunen och det var då Hasse Andersson skrev sin 

låt "Vejby Ängar". 
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Platsen fick sitt namn en kväll då några stycken ur styrelsen njöt av den 

vackra omgivningen. En berest man tyckte att det vilade något av Italiens och 

Capris storstilade natur över det hela. 

 

 
Italienska ängen. Används numera mest vid midsommar och liknande.  

 

Miljöskapande värde: Samlingsplats i Vejbystrand där det arrangerats många 

fester, danser, idrottstävlingar och där barn från omgivande kollo och 

konvalescenter från närbelägna Sommarsol tävlat, lekt, sjungit, uppträtt med 

mera. 
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Höganäs kommun 
 

 
 

Höganäs kommun innehåller en koncentration av uppskattade 

rekreationsmiljöer med historiskt djup. Vid Mölle och Ransvik utvecklades 

turismen och badkulturen under 1800-talet och början av 1900-talet. 

Naturvärdena på platsen har ett starkt samband med turismen, det var den 

”vilda” naturen som tillsammans med bad och nöjen lockade turisterna. 

Bortsett från de delar som utgör tättbebyggt område utgör nästan all kust 

naturreservat idag. De hotell och pensionat som växte fram under den gyllene 

epoken fram till första världskriget präglar fortfarande bebyggelsen i Mölle 

även om en hel del har rivits och de flesta ändrats till bostadsrätter. I Mölle har 

funnits både kallbadhus på hamnpiren och varmbadhus längs Norra 

strandvägen. Eftersom rekreation och turism var de starka drivkrafterna till 

utbyggnaden av Mölle och Arild finns ett stort antal intressanta miljöer. Flera 

av miljöerna måste betraktas som kulturhistoriskt värdefulla områden så som 

Ransvik, Mölle och Arild men även enstaka objekt i området så som pensionat 

i Lerhamn bör betraktas som kulturhistoriskt värdefulla. 

Höganäs kommun har planer på att riva de enkla hamnbyggnaderna i Mölle 

och att förnya byggnadsbeståndet. Ger det en förändrad karaktär och andra 

besökargrupper, kommer den enkla vardagsturismen ersättas av något annat? 
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Friluftsbad och badhus 
 

Ransviks café 

Baden inleddes på 1890-talet och strax blev de gemensamma baden för 

kvinnor och män kända och ökända. Foton på badande spreds och även en 

tidig journalfilm från 1909 bilden av badkulturen. Fortfarande används 

Ransvik av badande men de senaste decennierna har även dykare utgått från 

bryggan. Under en period fanns även en trampolin på klippstranden. 

Caféet ritades 1922 av Malmös stadsarkitekt Salomon Sörensen på uppdrag av 

AB Kullabergs natur. Det byggdes som en till största delen öppen veranda 

under tak belagt med halm. Idag är hela caféet inglasat med småspröjsade 

träfönster och taket är belagt med enkupigt rött tegel. De svartfärgade 

panelerna och stolparna ger fortfarande ett robust nationalromantiskt intryck. 

Marken som omger är klippig och präglas av trappor, terrasseringar och en 

brygga i natursten. 
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Cafébyggnaden ritad av Salomon Sörensen, dåvarande stadsarkitekt i Malmö 1922. 

Höjdskillnaderna tas upp i terrasserade ytor. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Cafébyggnaden vid Ransvik och 

terrasseringarna i sten har ett högt kulturhistoriskt värde. Miljön och 

byggnaden med sin romantiska anspråkslösa utformning ger en tydlig ram till 

berättelsen om de första gemensamma friluftsbaden som ledde till att Mölle 

och Kullaberg blev en viktig plats för rekreation. 

  

Farhultsbaden, Farhult 

På 1910-talets häradsekonomiska karta från 1910-talet beskrivs kusten som 

”Strandmal” och ”byar i Farhults socken” ett antal mindre byggnader ligger 

intill stranden, möjligen bostäder för fiskare. Ett stycke inåt land nordväst om 

kyrkan ligger en skjutbana med riktning norrut. På 1971-års ekonomiska karta 

är stranden benämnd ”havsbad” och en småbåtshamn har tillkommit nordöst 

om stranden på en liten udde. Bebyggelsen har tätnat och utgör 

fritidsbebyggelse. Idag finns en jordvall till skjutbanan kvar och 

fritidsbebyggelsen har tätnat något. Stranden och ängarna sköts av en 

vägförening. 
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Dansbana vid stranden i Farhult, i Farhultsbaden finns småskalig stugbebyggelse från 

efterkrigstiden. I bildens högra kant skymtar småbåtshamnen.  

 

Miljöskapande värde: Dansbanan förstärker känslan av fritidspräglad miljö 

längs denna del av kusten. Dansbanan är mycket enkel och väl anpassad till det 

strandnära läget.  

 

 

Hotell och pensionat 
 

Mölle 

Gemensamhetsbaden gjorde Mölle till en modern o internationellt känd 

badort, svenska, danska tyska turister. Ångbåtstrafik från Köpenhamn till 

Kullaberg inleddes i liten skala under 1840-talet men utvecklades under 1860-

70-talen. Öresundsbolaget byggde upp en reguljär ångbåtstrafik mellan Mölle 

och Köpenhamn. Under det tidiga 1900-talet hade man cirka 1000 besökare 

per dag i Mölle. En stor uppmärksamhet fick den tyske kaiser Wilhelm II med 

frus besök i Mölle 1907. Den stora turistströmmen bröts av världskriget 

1914.  

När järnvägen invigdes 1910 med sträckning från Höganäs till Mölle via 

Strandbaden, Nyhamnsläge, Lerhamn skapades förutsättningar för ytterligare 

turistbesök. Järnvägens höjdpunkt inträffade på 1930-talet. Under åren fram 

till första världskrigets utbrott var Mölle och Kullaberg ett omtyckt resmål för 

danska och tyska turister, till den grad att Svenska resebyrån i Berlin t o m 

föreslog att en direkt järnvägsförbindelse mellan Berlin och Mölle skulle 

upprättas. Så blev det aldrig och järnvägen från Höganäs lades ned 1963.  

Mölles storhetstid som badort ändades av andra världskriget och 

nedgången till följd av ändrade resmönster som inträffade under 1950-60-

talen och framåt. Flera av de äldre hotellen i Mölle har rivits, exempelvis 



 

85 

Hotell Storhallen, Hotell Kullahus, Hotell Corfitzon och Hotel Lindström. 

Genomgången nedan är ett urval av de många byggnader och miljöer som 

fortfarande finns kvar i Mölle och Arild. För en historisk genomgång av 

miljöerna rekommenderas Bert och Kirsten Knafves ”Bilder från Kullabygden” 

och Erik Magnusson och Fredric Täckströms ”Här har vi det ljufveligt”.  

 
Bella vista 

Före detta Hotel Elfverson. Bella vista heter det hus idag som reser sig över 

Mölles övriga bebyggelse. Den utgörs av en äldre huskropp i tre våningar med 

inredd vind och ett torn med spetsig topp. Fasaderna är slätpustade och 

vitfärgade under tak belagda med svart papp. Balkonger, fönster och dörrar 

har förnyats. Till den äldre hotellbyggnaden har två tvåvånings radhuslängor 

uppförts i souterräng på den sluttande tomten. Den äldsta delen, som 

uppfördes 1902 som Hotel Elfverson är nedbrunnen. Initiativtagaren hette 

Johan Elfverson, och arkitekten hette Ola Andersson. Hotellet hade från 

början 9 rum men 1913 gjordes en omfattande tillbyggnad och hotellet skall 

då ha blivit det största i Mölle med 53 rum, matsal, societetssalong, m.m. 

Hotellet blev centrum för ett omfattande nöjesliv. 

1953 brann den äldsta hotelldelen ned till grunden, och några år efter 

såldes verksamheten och gjordes om till gästhem i kristen regi med det nya 

namnet Erstahus. 1969 blev det omgjort till konvalescenthem. I slutet av 1980-

talet renoverades fastigheten av Kaj Andersson och arkitekt Göran Knabe, 

efter ritningar av den sistnämnde. Två radhuslängor tillkom framför 

hotellbyggnaden. 1994 ombildades hela anläggningen till bostadsrättsförening 

med namnet Bella Vista. 

 

 
Vy från sydväst, det gamla hotellet utgörs av de högre delarna medan de lägre utgör senare 

uppförda bostäder. 
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Miljöskapande värde: Byggnaden är genomgripande omvandlad exteriört och 

interiört, funktionen är ändrad till bostadsrättsförening. Byggnadernas siluett 

höjer sig över byn och bidrar kraftfullt till Mölles identitet som historisk 

badort. 

 

Grand Hôtel Dahlberg  

1908 lät Johannes A Ahlbäck uppföra hotellet, ”ett nytt förstklassigt hotell på 

Harastolen å Bökebolet i Mölle”. Hotellet hette då Grand Hotel Ahlbäck. 

Hotellet blev genast en fullträff och mittpunkt för badlivet, det var exklusivt, 

särskilt förnämt och ansett. På hotellet ordnades bland annat baler, dans, soaré 

dansante. Här serverades frukost, lunch, middag eller supé med dans. Under 

1930- och 1940-talen anordnades sommartid orkesterkonserter och dans varje 

dag.  

Idag fungerar Grand Hotel som semester- och konferenshotell med restaurang 

med hotellrum även i Grand Hotell Olympia och lilla annexet.   

Arkitekturen och inredningen påminner än idag trots flera om- och 

tillbyggnader om ett gammalt engelskt badortshotell. Den exteriöra 

karaktären med vitputsade fasader, glasad veranda, tornet och markerade 

gavelspetsar är bevarad även om detaljer som fönster och terrassutformningar 

har ändrats.  

 

 
Grand Hotel Dahlberg. Byggnaden har bevarad karaktär och funktion. Vy från gatan med trappan 

vid huvudentrén.  
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Grand Hotel Dahlberg högst uppe på backen i Mölle.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Grand Hotel byggdes 1909 som hotell och 

restaurang och är ett av hotellen i Mölle med behållen funktion. Hotellet har 

en lång tradition och är en representant för badhotellen i Mölle. Byggnadens 

karaktär av badhotell i tidstypisk arkitektur är bevarad genom glasaltanerna, 

tornet, skiffertaken, markerade gavelspetsar, entrétrappan, den vita fasaden 

och spröjsade fönster. Förändringar i till exempel att terrassen ändrat karaktär 

något från viloplats med solsängar till restaurangens uteservering, vilket kan 

härledas till fritidens och marknadens utveckling. Byggnaden avspeglar 

badlivet i Mölle och ger ännu idag ett intryck av ”högre klass” där societeten 

vistats, badat, ätit, dansat och underhållits. Dock är inte tjänstefolkets 

situation längre kopplad till miljön. Flickorna som arbetade på hotellet bodde i 

såkallade ”pigehus” intill hotellen men dessa miljöer är inte längre avläsbara. 

 

Hotell Kullaberg 

Hotellet har ett iögonenfallande läge invid hamnen och har under 1990-talet 

restaurerats genomgripande med syfte att återskapa karaktären av anrikt 

hotell. Det är Mölles äldsta hotell, uppfört 1890-91. År 1875 startade Axel 

Andersson en enklare restaurationsbyggnad på samma plats där hotellet står 

idag. År 1890 brann denna byggnad men återuppbyggdes året därpå. Det hade 

då två våningar, men byggdes på med en tredje våning år 1907. Den troligen 

mest kända gäst som besökt hotellet är kejsar Vilhelm II av Tyskland som 

gästade 1907. Hjalmar Söderberg är ett annat exempel på berömd gäst. I 

hotellet finns idag hotelldel och restaurang. 

Hotellet är idag i två hela våningar samt en inredd vind med frontespiser. 

Fasaderna är slätputsade och avfärgade i vitt med dekorlister i grönt. Listerna 

är inte dragna i puts utan består av delar som monterats på fasaden. Sockeln 
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består av gult tegel med inslag av hårdbränt tegel av Höganästyp. Byggnadens 

bottenvåning omges på tre sidor av en glasveranda med spröjsade fönster och 

dekorativt sågade snickerier. Framför verandan finns en öppen terrass avsedd 

för servering. Några balkonger är utförda med räcken av dekorsågade 

snickerier andra med räcken av omålat galvaniserat stål. Plåtarbetena är 

utförda i grön plåt, de brutna takfallen är försedda med grön plåt lagt i 

facettmönster. Interiören präglas av hotellfunktionen med matsalar på 

bottenplan.  

 

Hotellet sett från hamnplan, i sockeln kan ses äldre hårdbränt tegel, i övrigt är ytskikten förnyade.  

Miljöskapande värde: Hotellets exteriör är omsorgsfullt återskapad och bidrar 

till Mölles karaktär. Den stora verandan och arkitekturen med balkonger och 

frontespiser hjälper till att understryka den nutida och historiska funktionen. 

 

Hotel Mölleberg 

Hotell Mölleberg hör till de äldsta av de klassiska badhotellen i Mölle. Huset 

som ligger högt med utsikt över sundet byggdes öppnades som hotell 1898 av 

Bernhard och Ida Paulsson. Det nybyggda hotellet bestod ursprungligen av en 

stor men villaliknande byggnad i schweizerstil med en glasad altan som vette 

mot Öresund. De karakteristiska skorstenarna i gulaktig keramik byggdes 

redan till den ursprungliga byggnaden. Hotellet blev snart populärt och 

mycket uppskattat, svenska, danska och tyska gäster kom i stor mängd. Den 

ursprungliga byggnaden räckte snart inte till, utan hotellet försågs gång på 

gång med tillbyggnader. På 1920-talet hade Hotell Mölleberg utvecklats till 

ett pampigt sommarhotell med snickarglädje, matsal, café och en storslagen 

trädgårdsservering. Under högsäsong arbetade kring 50 personer på hotellet. 

Hotellet var kanske inte ett av de finaste och mest exklusiva hotellen i 

badorterna kring Kullaberg, men det var ett sommarhotell, som det alltid var 

fart och fläkt över. 
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Idag är hotellet kraftigt ombyggt och har förlorat sin ursprungliga karaktär 

med glasade verandor och schweizerstil. 2006 byggdes det om till en 

bostadsrättsförening omfattande sju lägenheter. Huset som slätputsat och 

vitmålat ligger tätt intill vägen upptar idag stor del av tomten. Huset 

domineras av den stora altanen i gulmålad panel och ospröjsade fönster som 

omgärdar hela byggnaden mot havet. 

 

 
Hotell Mölleberg är idag kraftigt ombyggt och funktionen är bostadsrättsförening. Skorstenarna 

från ursprunget finns kvar. 

 

Miljöskapande värde: Byggnaden är kraftigt omvandlad exteriört och 

funktionen från hotell till bostadsrättsförening. Byggnaden är ändå 

miljöskapande genom läget och storleken och representerar ett av de många 

hotellen som fanns i Mölle kring sekelskiftet. 

 

Hotell Olympia  

Hotell Olympia ligger högt upp i Mölle i gränsen till skogen vid 

Bökebolsvägen. Hotellet drivs idag som annex till Grand Hotell och utnyttjas 

främst vid högsäsong och vid större sammankomster.  

Vid slutet av 1800-talet var Villa Olympia ett statligt pensionat med 

fantastisk havsutsikt. 1913 gjordes en mycket omfattande tillbyggnad till Villa 

Olympia, som nu omskapades till ett förstklassigt pensionat. Arkitekturen var 

en blandning av jugend, nationalromantik och nyrenässans. Det nyinvigda 

hotellet marknadsfördes som ”Nytt Turisthotell, Olympia. Högt beläget intill 

skogen, nära baden med utsikt över berget och stranden samt Ransvik. Alla 

rum försedda med rymliga balkonger. Ljus matsal och soliga verandor.” 1936 

kallades hotellet för Pensionat Ransvik.  
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Efter andra världskriget hämtade sig aldrig badturismen sig helt i Mölle 

och flera hotell lade ner under 1960-talet. Hotell Olympia blev kvar men 

degraderades efter andra världskriget till annex åt Grand Hotell. Hotellet 

renoverades senast 1998 och 2012. 

Byggnaden har i dag mycket välbevarad badhotellskaraktär samtidigt som 

den ursprungliga villafastigheten fortfarande tydligt syns i hotellfastighetens 

nordligaste del. Fasaden är slätputsad och avfärgad vit med rosa sockel. Kring 

fönstren finns murade omfattningar i rött tegel lika som hörnkedjorna. Många 

fönster är sentida. Huset har många mycket fina detaljer så som tandsnittsfris 

och dekorativ panel och smal pärlspontpanel på altanerna. Tegelfogarna är 

utformade som pärlfog och plåtdetaljerna är smäckra exempelvis kring kupor 

och hängrännor. Bevarade spröjsade fönster i schweizerstil finns i de små 

takkuporna på villan samt i gavelspetsar. De båda trapporna som leder upp till 

hotellet är omsorgsfullt utförda i terrazzo. Mot gatan ligger namnet Olympia 

skrivet i terrazzo och mot trädgården är terrazzon lagd i tvåfärgat mönster 

med en tunn elegant bård. Byggnaden som upptar så gott som hela tomten är 

omgärdad av målat trästaket och buskar. 

 

 
Huset har välbevarad karaktär men trädgården upptas av bilparkering. Den ursprungliga Villa 

Olympia är den lägre byggnadskroppen till höger i bild och tillbyggnaden från 1913 till vänster i 

bild. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Hotell Olympia har en lång tradition och 

funktionen hotell är bevarad. Hotellet fick sin nuvarande skepnad när det 

byggdes om från villa till hotell 1913. Denna karaktär är välbevarad även om 

detaljer som fönstren har förändrats. Hotellet är exteriör välbevarat och har 

många tidstypiska detaljer från tidigt 1900-tal vilka ger en autentisk känsla. 

Hotellet har ett högt samhällshistoriskt- och socialhistoriskt värde som ett av 
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de många badhotellen i Mölle från tiden när det tidiga badlivet var som störst. 

En villa som i enlighet med tidsandan blev ett förstaklassens hotell. 

 

Turisthotellet 

Turisthotellet var ett av de klassiska badhotellen i Mölle och ligger högt med 

utsikt över sundet. Huset byggdes cirka 1873 som privatvilla och startade som 

hotell i liten skala 1903. 1909 byggdes det om till riktigt hotell, samtidigt som 

Grand Hotell. 1927-28 byggdes hotellet ut och moderniserades och tornet i 

schweizerstil uppfördes intill gatan. Hotellet hade då 18 rum som i slutet på 

1990 talet byggdes om till 14 rum med egen toalett och bad. Hotellet var 

länge det enda i Mölle som hade öppet året runt. 1928 marknadsfördes 

hotellet som första klassens hotell, här serverades frukost, lunch och middag 

och dans och konserter ordnades flera dagar i veckan under sommaren. Här 

fanns förutom hotellrummen stora sällskapsrum, matsal, veranda, bal- och 

festsal, skriv- och läsrum. Trädgården var indelad i några avsatser för solstolar 

på öppna gräsytor med inslag av fruktträd och omgärdad av buskar. Till 

semestrande gäster hörde flera av tidens kända personer av högre klass. 

Husets karaktär är välbevarad sedan 1928 då det byggdes om till hotell i 

egentlig bemärkelse. Utvändigt har endast mindre förändringar skett vid 

glasaltanen. Många fönster original och den norra gaveln finns fyra rundbågiga 

fönster med bevarade innerglas av dekormålade glas med blyspröjs. Fasaden är 

slätputsad och avfärgad vit med ljusgrå sockel. På tornet står textat 

Turisthotellet precis som på fotografierna från 1920-talet.  

Idag är Turisthotellet en nybildad bostadsrättsförening och under kraftig 

ombyggnad invändigt då det byggs om till åtta bostadsrättslägenheter.  

 

 
Turisthotellet under ombyggnad till bostadsrätter 2013. Det karaktäristiska tornet är 

kännetecknande för Turisthotellet. 
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Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Turisthotellet fick sin nuvarande skepnad 

när det byggdes om till hotell 1927-1928. Karaktären av badhotell i tidstypisk 

arkitektur är bevarad genom glasaltanerna, tornet, den vita fasaden och 

spröjsade fönster samt målade glas med blyspröjs, även om detaljer har 

förändrats. Hotellet har haft en lång tradition som badhotell i Mölle men 

traditionen är nu bruten i och med att allmänheten inte längre kommer att ha 

tillträde till huset eller trädgården när det förvandlas till bostadsrätt. Hotellet 

har ändå ett högt samhällshistoriskt- och socialhistoriskt värde.  

 

Pensionat Kullen 

Byggt 1932 som ett mindre pensionat. Det valmade sadeltaket är lagt med 

eternit i facettskivor. Byggnadens exteriör är klassicerande med markerade 

hörnkedjor och en symetrisk fasad. Entrén markeras av en balkong, buren av 

dubbla pelare och en veranda som minner om den historiska funktionen. 

Typiskt för funktionen är även den höga källarvåningen som kunde innehålla 

tillfälligt boende. Under pensionatstiden fanns även planer på att bygga en 

biograf i trädgården men detta realiserades aldrig. 

  

 
Pensionat Kullen. 

 

Miljöskapande värde: Byggnaden är en representant för de mindre pensionat 

och hotell som kan vara svåra att skilja från påkostade och större 

privatbostäder som också finns i området.  

 

SCA-byn i Mölle, f d Tillflykten 

SCAs semesteranläggning i Mölle har sitt historiska ursprung i en anläggning 

som tjänstemannaklubben vid Höganäs-Billesholm AB startade (SCA står för 

Svenska cellulosa aktiebolaget). SCA köpte anläggningen 1958. Den äldsta 

kvarvarande byggnaden är en gemensamhetsbyggnad som möjligen uppförts 

under 1930-talet. Den är byggd på terrassering i grovhuggen natursten, byggd 
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med den östra gaveln i lockpanel och tegel, övriga fasader i liggande fjällpanel. 

Södra långsidan är försedd med skärmtak som hålls uppe av stolpar med 

avsmalnande ändar. I södra fasaden finns även glasade dubbeldörrar. 

Sadeltaket är belagt med korrugerad plåt. Under efterkrigstiden har fler 

stugor byggts och ett badhus. Tomten är mycket stor och upptas till stor del 

av en vidsträckt gräsmatta. SCA har en stiftelse som driver semesterhem och 

patienthotell på flera platser i Sverige och i världen. (Källa Tjell-Åke 

Hägglund: SCAs social fond med personalen i fokus)  

 

 
 

 
SCAs semesteranläggning. 

 



 

94 

Miljöskapande värde (äldsta delarna se bilden): Byggnaden är en representant 

för de stugbyar och semesterhem som byggts av enskilda företag för 

personalens behov. 

 

Strandgården  

Före detta Strandpensionatet. Ett trähus som inrättades till pensionat och 

taxirörelse runt 1920. Det byggdes till 1929 med en putsad funkisdel under 

plant tak. Den gamla trävillan är idag klädd i vitfärgade eternitskivor men 

1929-års del är fortfarande putsad. Under en period från 1970-talets början 

till 2003 fungerade pensionatet som konvalescenshem men byggdes därefter 

åter om till hotell. 

 

 
Strandgården, sett från havet, med den ursprungliga byggnaden under sadeltak och den några år 

senare tillbyggda funkisbyggnaden under plantak. 

 

Miljöskapande värde: Byggnaden är en representant för de mindre pensionat 

och hotell som funnits i Mölle. Pensionatet har byggts ut successivt och är i 

drift som hotell idag.  

 

Möllegården 

Byggt 1926 som pensionat och bostad av Auke W Lindström som var 

badkamrerare i Mölle. Byggnaden fungerade även som kontor till Kullabergs 

natur AB samt inrymde en butik. Byggnaden ligger i stark sluttning och från 

hamnen är huset tydligt. Till det bidrar de historiserande fasaderna med 

korsvirke och vit puts. Sockelpartiet är uppfört i natursten. Till byggnaden hör 

ett mindre annex som fungerat som butik. Idag används byggnaden som 

bostad och butik tidvis som galleri. 
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F d pensionat Möllegården, sett från hamnplan, byggnadens gavel med svartfärgat korsvirke syns 

tydligt i bebyggelsen.  

 

Miljöskapande värde: Exteriören är välbevarad och byggnaden bidrar genom 

läge och utformning till Mölles atmosfär av historisk badort.  

 

Hotell Kullagården  

Värdshuset på Kullaberg. Gården känd sedan medeltiden och drevs som krog 

och värdshus åtminstone sen 1700-talets mitt då den gästades av Carl von 

Linné. Fortfarande värdshus i byggnad uppförd 1916-17 i historiserande 

korsvirkesstil med putsade fasader och småspröjsade fönster av engelsk typ. 

Intill restaurang- och hotellbyggnaden ligger golfklubbens byggnader som är 

delar av den gamla Kullagården. 

 

 
Hotell Kullagården ligger numera omgiven av golfbanan uppe på Kullaberg.  
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Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Byggnaden är trots förändringar en 

tidstypisk representant för bebyggelsen knuten till turismen på Kullahalvön. 

På denna gård utvecklades turistverksamheten på Kullaberg. Värdshuset är i 

drift.  

 

 

Arild  

1865 öppnade Cecilia Andersson ett värdshus i Arild för fiskare och 

fiskuppköpare, senare kallat mor Cilla. 1894 besökte kung Oscar II Arild, 

avslutat med måltid hos mor Cilla. Arild framstod som det lugnare mer 

familjeorienterade semesteralternativet i förhållande till det bullriga Mölle. 

Många skandinaviska konstnärer, författare och kompositörer tillbringade 

somrar i Arild under 1870-talet och framåt. I den mindre byn byggdes aldrig 

lika många hotell och pensionat men andelen var likväl hög. Liksom i Mölle 

avtog verksamheten under efterkrigstiden. Antalet permanentboende 

minskade och idag fungerar de flesta husen i centrala byn som fritidshus.  

Idag drivs Rusthållargården och Hotell Strand fortfarande medan de andra 

hotellen gjorts om till privatbostäder, endast Hotell Ungfeldt är rivet. 

Resterna av det gamla fiskeläget med vindlande gator, kapell, hamn och 

bebyggelse utgör tillsammans med de gamla pensionats- och villabebyggelsen 

en miljö med stort kulturhistoriskt värde. 

 

Grand café Weber 

Byggnaden ligger högt med vid utsikt över byn och havet. Grand café Weber 

var från början en villa i schweizerstil som 1926 blev café. Karl Hylen och 

Axel Weber drev under 1920-talet ett turistmagasin i Arild där de sålde bland 

annat badartiklar, tobaksvaror, skor och kläder, 1926 gav de sig in på 

caféverksamheten. Caféets förnäma inredning hade Nordiska kompaniets 

arkitekter och inredningsexperter skapat, liksom de vita stolarna, borden och 

solparasollen. Under slutet av 1920-talet och på 1930-talet ordnades flitigt 

dans och dagliga kaffekonserter på Weber. Byborna klagade någon gång över 

att Grand Café Weber fått tillstånd att ordna offentliga dansaftnar men 

”badgästpubliken fordrade dans för sin trevnad”. Dansplatsen kallades i 

annonser till Webers Terrasser. 

Fram till 1948 drevs caféet vidare i samma anda som tidigare men 

verksamheten med café och kiosk fortsatte även längre. 2005 byggdes huset 

om till privat bostadshus.  

Byggnaden har inte ändrats markant sedan tiden som café. Entrén via 

glasverandan till caféet har byggts om till garage, verandan är något mindre 

uppglasad och den stora texten ”Grand Café Weber” på terrassens staket är 

borttagen. Byggnaden är idag liksom under cafétiden en villa i schweizerstil 

med en stor glasad veranda med takterrass som går runt största delen av huset. 

Huset är slätputsat och vitmålat, verandan är i ljusgul panel med vita detaljer 

och nya vita spröjsade fönster och skorstenarna finns kvar. 
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Grand Café Weber är idag ett privat bostadshus. Glasverandan har vid entrén ändrats till ingång 

med ett skärmtak och garage. 

 

Miljöskapande värde: Byggnaden har haft betydelse för det nöjesliv som 

badgästerna i Arild ”krävde”. Byggnadens funktion som café och nöjesplats är 

inte bevarad utan den är nu en privat villa. Huset uppfördes som villa och att 

det varit café är därför något svårtolkat idag när byggnaden åter är 

privatbostad. Byggnaden har till det yttre bevarad karaktär av 

badortsbebyggelse med snickarglädje, altan och terrasser och ljus färgsättning. 

 

Hotell Mor Cilla 

Mor Cilla öppnade sin verksamhet 1856 för att kunna erbjuda fiskare och 

sjöfarare matservering. Verksamheten blev populär även bland tillresta 

konstnärer och författare vilket bidrog till att göra den vida känd. Åtskilliga 

kända personer från 1800-talets samhällselit, såväl kung Oscar II som PS 

Kröyer besökte mor Cilla. Hotellbyggnaden blev ombyggd 1911, sadeltaket 

ändrades till ett brutet halvvalmat sadeltak och frontespisen mot öster 

ändrades till en med ett tidstypisk svagt böjt murkrön. Under 1940-talet 

köptes intilliggande byggnader in för att kunna expandera verksamheten men 

1964 lades hotellverksamheten ned och gjordes om till församlingshus för 

kyrkan.  

Verksamheten har fortfarande en publik funktion. På äldre bilder syns ett 

hus med bottenvåning och inredd vind under sadeltak med en frontespis. 

Fasaderna var av bränt tegel med lister och omfattningar i puts. Taket finns 

avbildat både som halmtak och som täckt av trästickor. Idag är fasaderna 

vitputsade och taket består av svartmålad plåt. En stor veranda i två våningar 

finns i norra gaveln. Fönstren är delvis förnyade. Trädgården är till stora delar 

grus- och stenbelagd. De intilliggande husen i norr som ingår i anläggningen 

har traditionell utformning med locklistpanel och sadeltak.   
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Före detta Hotell Mor Cilla, i grunden en gammal tegelbyggnad men putsad och ändrad under 

1900-talet. Växtligheten har förenklats och träden har inte återplanterats. 

 

 
Till Mor Cillas hotell fogades äldre bostadshus på 1940-talet, utåt sett är de lika vanliga 

bostadshus men utgör en del av församlingshusen.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Mor Cillas är en av de första och kanske den 

mest kända av de verksamheter som har samband med rekreationen och 

turism längs Skånes kuster. Verksamheten har haft en stor betydelse för ortens 

utveckling. Själva byggnaden är genomgripande moderniserad under 1900-

talets början och även moderniserad under 1900-talets andra hälft. Den 

historiska miljön med bebyggelse och trädgård är fortfarande läsbar trots 

ändrad användning.  
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Julia Lundgrens konditori  

Etablerat 1911 som konditori och senare utvidgat till pensionat med servering 

och några rum. Gäster inkvarterades även i andra omkringliggande hus efter 

överenskommelse. Pensionatet lades ned 1967 och bageriet 1976. Byggnaden 

uppfördes för ändamålet 1911 och verandan byggdes ut successivt till att idag 

täcka det mesta av bottenvåningens fasad. 

Under 1950-talet gästades pensionatet under några år av Ingmar Bergman 

som i Arild spelade in filmerna ”Gycklarnas afton”, ”En lektion i kärlek” samt 

delar av ”Till glädje”. 

Byggnaden ligger på landsidan av Stora vägen med utsikt över 

Skälderviken. Den är uppförd i en och en halv våning med inredd vind. 

Fasaderna är putsade och avfärgade i vitt, sadeltaket är belagt med rödaktig 

eternit i facettmönster. Frontfasaden utmärks av en stor veranda samt en 

frontespis med två cirkelformade fönster på ömse sidor en balkong. Balkonger 

finns även på gavlarna. Den stora verandan är gammal men har utvidgats vid 

flera tillfällen. Idag är den klädd i gulfärgade eternitplattor av typen 

sidiplattor. Fönstren i byggnaden är från olika tider men av trä och målade i 

grå kulör. 

 

 
Julia Lundgrens konditori. 

 

Miljöskapande värde: Funktionen är ändrad men tack vare den stora verandan 

och den välbevarade exteriören är den historiska användningen avläsbar. Det 

exponerade läget vid torget och Stora vägen gör med dess bevarade exteriör 

att byggnaden har ett miljöskapande värde. 
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Rusthållargården  

1892 öppnade Nils och Gunilda Troedsson pensionat i rusthållargården i 

Arild. Gården var känd sedan 1600-talet och hade fram till pensionatets 

öppnade fungerat som stort lantbruk med bränneri. Pensionatsrörelsen 

ersattes 1904 av Hotell Arild och verksamheten utvecklades. Hotellet byggdes 

om och en veranda utvidgades ut. Man styckade av tomter för villor och 

uppförde tre hotellvillor för verksamhetens behov. 1911 byggdes en musik- 

och serveringspaviljong. På 1960-talet ändrades takstolen från ett ursprungligt 

sadeltak till ett brutet sadeltak och försågs med takkupor. Invändigt är hotellet 

genomgripande moderniserat. 

1984 revs det gamla stallet i sten och istället uppfördes här en 

konferenslokal. Flera stugor med putsade fasader byggdes i backen bakom 

hotellet. De tre hotellvillorna öster om hotellbyggnaden är uppförda med 

putsade fasader i kulörerna gult, grönt och blått. Vita aluminiumfönster och 

betongpannor ger intrycket av att byggnaderna är sentida men troligen är den 

gröna och gula äldre byggnader. På baksidan av hotellvillorna löper en lång 

täckt gång. Bakom hotellet ligger även den före detta bränneribyggnaden i 

sten som byggts om till bostadshus. På sjösidan, på andra sidan Stora vägen 

ligger en liten trädgård som fungerat som trädgårdsservering. Trädgården, 

som avgränsas av en avenbokshäck, innehåller planteringar, pergola och ett 

litet lusthus. 

 

 
Mangårdsbyggnaden till höger och på platsen för det gamla stallet en konferensbyggnad från 

1980-talet till vänster. I förgrunden delar av hotellets trädgård med kiosker av den typ som 

tidigare fanns på flera håll i Kullabygden.  
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Det f d bränneriet från rusthållets dagar är inrett till bostad. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Rusthållargården i Arild har en lång historia 

och hotellverksamheten har och har haft en stor betydelse för ortens 

utveckling. Bebyggelsen är genomgripande moderniserad under 1900-talets 

andra hälft men den historiska miljön med bebyggelse och trädgård är ändå 

läsbar och värdet förstärks av den pågående verksamheten. Ytterligare en 

viktig del av miljöns kulturhistoriska värde hänger samman med gårdens långa 

historia som rusthållargård även om det inte har något samband med 

hotellverksamheten.   

 

Strand hotell  

1904 byggdes pensionatet av den före arrendatorn till Hotell Arild, Gunilda 

Troedsson. Verksamheten har haft flera namn till exempel Pensionat Mona, 

Fru Schweitz pensionat och Troedssons pensionat. Byggnaden utökades inåt 

gården på 1940-talet men bibehöll till största delen en ursprunglig karaktär. 

Sadeltaket är belagt med facettlagd eternit och svart papp. Fasaderna är 

huvudsakligen putsade men några partier är täckta med vitmålade 

eternitskivor. Fasaden mot norr och Skälderviken domineras av en stor 

glasveranda, ett gavelparti samt en frontespis ställd över hörnet i väster. Det 

bedrivs fortfarande hotell och restaurang i byggnaden. 
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Strand hotell. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Strand hotell har genom sitt välbevarade 

yttre och kontinuerliga användning ett stort kulturhistoriskt värde för miljön i 

Arild. Glasverandan och balkongerna skiljer huset från ett vanligt bostadshus. 

 

Turisthotellet Arild (västra Arild) 

Byggdes 1908 som turisthotellet Kullen och var dåtidens största hotell i Arild 

och ett av de större i trakten. Det uppfördes med två fulla våningar samt 

källare och vind. Ursprungligen omgärdades byggnadens bottenvåning av en 

mycket stor glasveranda. Denna byggdes till med en danspaviljong med 

nedsänkt dansgolv. Hotellets fasader var vita och slätputsade utan särskild 

dekor. I båda långsidorna finns frontoner med tidstypiskt avslut i form av ett 

svängt murkrön. Sadeltaket var lagt med svart slätpapp och senare eternit i 

facett. Skorstenarna är inklädda i vit plåt. Danspaviljongen och delar av 

verandan är riven och byggnaden är inredd till privatbostad.  

Hotellet lades ned 1938 och arrenderades ut till svenska missionsförbundet 

som drev Semesterhemmet Arild. Man byggde ut med ytterligare ett annex 

”Ängsvillan” och ”Freden” 1945. Verksamheten köptes av missionsförbundet 

som drev det till 1990-talet då man styckade fastigheten och sålde delarna som 

gjordes om till privatbostäder bortsett från Gula villan som blev omgjord till 

Parkvillans gästhem. Gula villan är byggd i en våning men med vind inredd i 

två plan. Fasaderna är klädda i gul lockpanel med lister i vit färg, sadeltaket är 

belagt med eternit i facett. En veranda krönt av en balkong markerar 

byggnadens entré. I byggnaden finns infällda balkonger med bröstning av vita 

spjälor. 
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F d Turisthotellet Kullen från 1908 har trots sin nya användning och delvis rivna verandor kvar 

mycket av sin karaktär av badhotell från 1900-talets början. 

 

 
Parkvillans gästhem är det nutida namnet på annexet Gula villan.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Turisthotellet med annexet Gula villan 

utgör en miljö med stort kulturhistoriskt värde. Det byggs upp av de 

välbevarade exteriörerna med de avläsbara historiska funktionerna, att 

verandorna tagits bort minskar läsbarheten. Användningen av Gula villan som 

pensionat idag förstärker värdet. 
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Strandbaden  

Vid slutet av 1920-talet avstyckades byggnadstomter i Strandbadsskogen för 

byggande av fritidshus. Efter debatt om möjligheten för allmänheten att få 

tillgång till skog och badstrand, kunde Höganäs kommun, med ekonomiskt 

bistånd från Höganäsbolaget, köpa in 15 tunnland skog i Strandbaden 1929. 

Strandbadsskogen sommarstugor 

 

Dansrestaurangen Strandbaden  

Nuvarande Kursgården Örestrand var från början dansrestaurangen 

Strandbaden. Huvudbyggnaden är daterad tidigt 1910-tal men kraftigt 

ombyggd. Öster om byggnaden ligger Strandbadens järnvägsstation som 

byggdes i samband med invigningen av järnvägen till Mölle 1910. I början av 

1960-talet köptes gården av Svenska Missionsförbundet för att användas som 

lägergård. Redan 1962 byggdes paviljonger för att utöka boendekapaciteten. 

Örestrandskyrkan som har ritats av Helsingborgsarkitekten Henrik Jais-

Nielsen stod klar 1982. Under 2009 ersatte en ny hotellbyggnad de gamla 

paviljongerna. Det gamla annexet fungerar som vandrarhem. Örestrand ingår 

i område för lokalt bevarandeintresse. 

  

 
Örestrand. 

 

Miljöskapande värde: Miljön har en lång kontinuitet av rekreationsmiljö men 

de äldre byggnaderna är genomgripande förändrade. 
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Campingplatser och stugbyar 

En tidig campingplats anlades i Mölle på 1930-talet, den bebyggdes senare 

med bostadshus och finns inte kvar idag. Mellan Mölle och Krapperup har en 

camping anlagts i Mölle Hässle kallad First Camp Mölle. Vi har inte kunnat 

hitta invigningsåret för anläggningen 

 

Lerbergets Camping 

Texten nedan bygger på en historik från Lerbergets byaförening. I norra änden 

av Lerberget, söder om Höganäs, finns en skog som planterades av bybor för 

cirka hundra år sedan för att förhindra sandflykten. Skogen användes som 

rekreationsområde för byns innevånare. I skogen brukade man anordna dans 

kring midsommarstången och det hölls också kristna sammankomster under 

sommaren. Under 1950-talet började människor sätta upp sina tält i skogen 

trots att det inte fanns några som helst sanitära anordningar där, inga toaletter 

och inget vatten. För att få slut på denna ”vilda camping” beslöt några män i 

byaföreningen att sätta upp torrdass och börja ta betalt av de campande. Detta 

var upprinnelsen till Lerbergets camping. I början av 60-talet fick camparna 

tillgång till vattentoaletter och enkla duschar. Så småningom blev det alltfler 

husvagnsägare som hittade till Lerbergets camping. Från början drevs 

campingverksamheten av frivilliga som fick en liten slant för sitt arbete men 

allteftersom campingen växte i fråga om storlek och antal gäster såg man sig 

tvungen att anställa en campingföreståndare. All vinst av 

campingverksamheten går till Lerbergets byaförening. Intäkterna av 

campingen går till underhållet av Lerbergets hamn och till aktiviteter som 

anordnas för byns invånare.  

Campingen är sedan några år utarrenderad till First Camp Mölle. Här finns 

155 campingplatser för husvagn och tält. Marken förefaller följa den naturliga 

topografin och har inte terrasserats. Platserna återställs efter varje säsong då 

platsen är en del av ett rekreationsområde för Lerbergets by under resten av 

året. 
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Marknivåerna på Lerbergets camping följer huvudsakligen de naturgivna, inga större markarbeten 

har gjorts.  

 

Miljöskapande värde: En campingplats som utgår från platsens naturligt givna 

förutsättningar. Den säsongsvisa användningen gör att kustmiljön återställs 

under en del av året. De relativt få ingreppen i marknivån och de få 

permanenta byggnaderna bildar en anspråkslös anläggning som påminner om 

hur de första campingplatserna tedde sig. 

 

 

Föreningsmiljöer 

 

Helsingborgs Golfklubb i Viken  

Längs stranden i Vikens norra del ligger Helsingborgs Golfklubb sedan 1924. 

Klubbhusets fasader är klädda med stående halverad brunmålad rundstock 

vilket ger en rustik känsla. Det valmade sadeltaket är lagt med rött enkupigt 

lertegel. Frontfasaden mot havet innehåller ett indraget mittparti med två 

träpelare. Fönstersnickerierna är vitmålade. Klubben från 1924 är en av 

landets äldsta och på dess hemsida står att läsa att det redan under 1800-talets 

slut förekom golfspel på denna plats. Banan definieras på klubbens hemsida 

som en seasidebana men är åtminstone delvis även en linksbana. Skillnaden är 

att en linksbana ligger på sandjord från ursprunglig havsbotten medan seaside 

är belägen intill en kust.   

Banan är relativt kort och dess utbredning är ganska ursprunglig sedan 1920-

talet.  
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Helsingborgs golfklubb i Viken (foto från internet) 

 

Miljöskapande värde: banan är en representant för en sport som under sent 

1900-tal blev en av de med flest utövare i Sverige. Banans karaktär är, i likhet 

med flera av de äldre banorna, följsam med terrängen och har utnyttjat den 

befintliga topografin. Svenska banor med linkskaraktär förekommer endast i 

Skåne.   

 

Mölle Golfklubb och Kullagårdens värdshus  

På Kullaberg ligger Mölle Golfklubb. Den startades 1943 och lades ut på 

tidigare åkermark till Kullagården. Banan invigdes av dåvarande Kronprins 

Gustaf Adolf (senare Gustaf VI Adolf) och tillkom på initiativ av ett antal 

sommargäster i Mölle, med en konsul Sven Wennerth som särskilt drivande. 

Vid starten hade man ett tjugotal medlemmar och arrenderade marken av 

Kullabergs natur AB. Till en början var banan endast 3280 meter lång 

fördelade på tolv hål, nu är banan utbyggd till 18 hål på drygt 5000 meters 

total längd. Man har ca 900 medlemmar men tar emot ca 12000 gästande 

spelare per år. Restaurang och hotell Kullagården är byggt 1916-17 men i 

historiserande korsvirkesstil. Intill restaurang- och hotellbyggnaden ligger 

golfklubbens byggnader som är delar av den gamla Kullagården. 
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Mölle Golfklubb och Kullagårdens värdshus. 

 

Miljöskapande värde: banan är en representant för en sport som under sent 

1900-tal blev en av de med flest utövare i Sverige. Banans karaktär är, i likhet 

med flera av de äldre banorna, följsam med terrängen och har utnyttjat den 

befintliga topografin.   

 

 

Övriga miljöer 

 

Fotograf Lundhs bostad och ateljé Höganäs 

I centrala Höganäs, intill den gamla järnvägssträckningen mellan Höganäs och 

Mölle ligger ett hus som var Hovfotograf Peter P Lundhs ateljé och bostad. 

Lundhs marknadsföring av Kullaberg var en viktig faktor i utvecklingen av 

turismen i området. Exteriört syns fortfarande rester efter den målade 

informationen ”Hoffotograf” och ”sommaratelier i Mölle”. Även gårdsflygelns 

utformning med ateljéfönster är tydlig. 
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Fotograf Lundhs bostad och ateljé Höganäs 

 

Miljöskapande värde: En byggnad som kanske inte i sig är en del av 

rekreationsmiljöerna men en ovanligt väl bevarad byggnad från sin tid och 

med synliga vittnesbörd om funktionen med anknytning till turismen i 

området. 

 

Lundhs & Rubes fotoateljéer i Mölle och Arild 

Fotateljéerna är uppförda i panelklädd regelkonstruktion med svart papptak. 

De var en viktig del i marknadsföringen av Kullaberg som resmål genom att 

härifrån spreds bilder och vykort som lockade till besök. De är i jämförelse 

med hotell och pensionat, enkla byggnader men har betydelse för 

helhetsmiljön. I Höganäs, intill den gamla järnvägssträckningen mot Mölle, 

finns en ateljé och bostad i gult tegel.   
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Längs Kullabergsvägen genom Mölle upp till Kullaberg ligger de gamla fotoateljéerna, en på 

västra sidan   

 
Och en på östra sidan. 
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Lundhs fotoateljé i Arild 

 

Miljöskapande värde: Byggnaderna är enkla och har byggts om för 

bostadsändamål, trots det utgör de en rest från den tidiga turismens dagar.   

 

 

Kioskerna i Arild 

Kioskerna framför Rusthållargården är typiska för de enklare kiosker som 

fanns i området. I kioskerna sålde man förfriskningar till vandrare och turister. 

Kioskerna på bilden är mycket välbevarade och uppförda i enkel 

regelkonstruktion med panel. Den mörka är uppförd med grov lockpanel och 

naturvuxna stolpar håller skärmtaket som klätts med hyvlade takspån såkallade 

stickor. Den ljusa är uppförd med fasader i hyvlad pärlspontpanel under ett 

tak lagt med svart papp. Kioskerna används säsongsmässigt. 
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Kioskerna i Arild framför Rusthållaregården. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: kioskerna är enkla men karaktärsfulla 

konstruktioner som är representanter från turismen under 1900-talets första 

hälft. Kiosker av denna typ har funnits på flera håll i Kullabygden men enklare 

hus av denna typ försvinner ofta när den ursprungliga funktionen upphört.  
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Helsingborgs kommun 
 

 
 
En stor del av Helsingborgs kommuns kuststräcka upptas av stadsbebyggelse, 
från Råå i söder till Laröd-Hittarp i norr. Söder om Råå är det flacka 
strandängar och jordbruksmark, sedan en mestadels modern 
bebyggelsesamling, Rydebäck, och ett mer kuperat kustlandskap vid 
kommungränsen mot Landskrona.  

Norr om staden bildar landborgen en brant kustzon med 

bostadsbebyggelse huvudsakligen ovanför landborgen. Här ligger också de två 

slotten Sofiero och längre norrut Kulla Gunnarstorp, båda omgivna av 

parklandskap. Mot kommungränsen i norr finns två fiskelägen, Hittarp och 

Domsten, som från sekelskiftet 1900 kompletterats med fritidsbebyggelse. 

Numera är det mesta åretruntboende.  
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Friluftsbad och badhus 

 

Pålsjöbadet, Helsingborg 

Pålsjöbadet är det äldsta kallbadhuset i Helsingborg. Här uppfördes ett första, 

privat badhus 1880. När staden 1908 förvärvade större delen av Pålsjö 

egendom ingick även badhuset. Anläggningen utvidgades och moderniserades 

efter ritningar av arkitekten Ola Andersson och öppnade för allmänheten 

1912. Kallbadhuset är för närvarande (augusti 2013) stängt och kommer att 

rekonstrueras efter noggrann uppmätning.  

Anläggningen består av två strandpaviljonger med restaurang ovanför 

stranden vid Drottninggatan och en Y-formad badbrygga med en rad 

ljusmålade panelklädda badhytter längst ut, åtskilda i en manlig och en 

kvinnlig avdelning.  

 

 
Pålsjöbaden står på betongplintar och en konstruktion av järnvägsräls.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Detta är det enda återstående kallbadhuset 

beläget på en badbrygga i Helsingborg. Det har tidigare funnits kallbadhus vid 

Norra hamnen (Norra kallbadhuset) och vid Husarregementet (Södra 

kallbadhuset) samt flera badbryggor och hytter vid Drottninggatans norra del. 

Anläggningen tydliggör hur kallbad först varit ett överklassnöje till att bli ett 

brett folknöje med kopplingar till kroppskultur och simning.  

 

Råå kallbadhus 

Rååbadet anlades på privat initiativ 1897 och bestod då av tio hytter: fem för 

kvinnor och fem för män. Badet låg på stranden och inte ute på pålar i vattnet, 

som annars var det vanliga för kallbadhus vid den här tiden. När Råå 

införlivades med Helsingborg år 1918 tog staden över driften av badet. Badet 
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utvidgades och kompletterades med bastu 1946. I dag består anläggningen av 

tre avdelningar – dam, herr och familj – med varsin brygga ut i havet. 

Omklädning, bastu och kiosk är belägna i låga, gula träbyggnader av lite 

obestämbar ålder, troligen en effekt av återkommande renoveringar i samband 

med höst- och vinterstormar.  

 

 
Kallbadhuset inifrån familjeavdelningen med damernas rakt fram.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Ett av få bevarade kallbadhus. Anläggningen 

speglar utvecklingen från societetsbad till familjebad. Den opretentiösa 

gestaltningen hänger närmast ihop med 1930- 40-talens hurtfriska och 

nyttobetonade fritidsmiljöer: det är mer av simundervisning än 

punschveranda.  

 

 

Campingplatser och stugbyar 

 

Helsingborgs campingklubb, Domsten 

Campingen vid Kulla söder om Domsten anlades kring 1930 på mark som 

arrenderades av Kulla Gunnarstorp. Man slog sig snart samman i en förening 

och bildade Helsingborgs campingklubb. I början tältade man men efter 

kriget, då militären huserat på området, började medlemmarna så smått 

ersätta tälten med små, tältliknande masonitstugor. Vid denna tid byggdes 

också föreningens utescen för olika uppträdanden och kabaréer.  

Det finns cirka 45 arrendatorer på området, men en del har fler än ett hus 

(ett att sova i, ett vara i dagtid) så antalet stugor är fler. Byggnaderna har en 

mycket enkel utformning, som styrs av föreningens bestämmelser av hur stor 
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en stuga får vara: max 2,8 x 5 meter. Höjden vid taknock är 2,15 meter. 

Husen står på trädäck, väggar består av vitmålad masonit och tak av grönmålad 

masonit. De små masonitstugorna ligger utspridda i den natursköna 

strandskogen med fina utblickar mot Öresund.  

Efter sommarsäsongen monteras stugorna ner och förvaras sektionsvis i 

särskilda baracker en bit längre upp i skogen. När vårsolen börjar värma åker 

stugorna fram igen. Vinterförvaringen, småskaligheten och enkelheten gör att 

sommarboendet vid Kulla hör till de kostnadsmässigt lägsta tänkbara. 

Samtidigt går en villa med havsutsikt vid närbelägna Domsten eller Hittarp för 

mångmiljonbelopp.  

 

 
Masonitbyn vid Domsten. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: En helt intakt och ovanlig campingmiljö från 

1930-talet (även om stugorna till största delen är från 1950-talet) med 

decenniets hurtfriska, okonstlade och jämlika fritidsmentalitet översatt till 

materialiserad byggnadskultur. Masonitstugor förekom vanligt under 1930-, 

40- och 50-talen och ibland som hela ”byar”, som här i Kulla. I dag är det 

mycket ovanligt att sådana stugor och miljöer finns kvar.  

 

 

Barnkolonier och semesterhem 

 

Nyckelbo, Laröd 

Detta var ursprungligen en liten torpstuga, som fanns redan i början av 1800-

talet. Sådär hundra år senare, 1927, arrenderades den av KFUM att användas 

som semesterhem med 20 sängplatser och 1935 kunde man köpa stugan. Den 
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döptes till Nyckelbo och en ”storstuga”, ritad av helsingborgsarkitekten GW 

Widmark, kompletterade anläggningen. Vid samma tid brann Gammelstugan 

ner. På 1950-talet ändrades verksamheten till vandrarhem. 1967 renoverades 

och tillbyggdes storstugan. Anläggningen används fortfarande som vandrarhem 

i KFUM:s regi. 

Semesterhem startades i stor skala i samband med den första allmänna 

semesterlagstiftningen 1938 och många drevs av stora företag eller 

fackklubbar för att erbjuda meningsfull semester åt dess anställda eller 

medlemmar. Denna anläggning är lite äldre och drevs av en kristen förening, 

vilket försiktigtvis kan tolkas som att man kanske i första hand vände sig till 

andra än arbetare. Stora grupper av tjänstemän hade till exempel förhandlat 

till sig betald semester redan på 1920-talet.  

 

 
Nyckelbo med den av Widmark ritade Storstugan närmast i bild.  

 

Miljöskapande värde: Nyckelbo är den byggnad som tydligast markerar Laröds 

och Hittarps status som sommarorter vid början-mitten av 1900-talet. Det är 

dessutom en av få byggnader som kan kopplas till den kollektiva semesterform 

som semesterhemmen utgjorde.  

 

 

Föreningsmiljöer 

 

HBGK bangolf Pålsjö, Helsingborg 

Helsingborgs Bangolfklubb bildades 1950 och har en 18-hålsbana insprängd 

bland stora villor vid Drottninggatans norra del. Anläggningen, stor som en 

villatomt, är inhägnad av ett nätstaket ut mot gatan och består förutom av 
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banor av kiosk, klubbhus och förråd. Det är en rätt udda och rolig anläggning i 

sin miljö.  

Minigolf eller bangolf kom till Sverige kring 1930. Sporten kom från USA 

och introducerades av Eskil Norman och Edwin Norrman, som startade 

firman Norman & Norrman Miniatyrgolf. De kom att anlägga många av de 

första banorna i Sverige. Flertalet banor kom att anläggas i Folkparker. 

 

 
Klubbhus med klubbens emblem: två korslagda klubbor, texten HBGK i en banliknande slinga och 

årtalet 1950. Enkelt och snyggt!  

 

Miljöskapande värde: Det finns ingen utarbetad praxis att bedöma 

bangolfbanor ur ett kulturhistoriskt perspektiv, men detta är en trivsamt 

utformad miljö för en stunds social samvaro.  
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Landskrona kommun 
 

 
 

Kuststräckan i Landskrona kommun domineras i söder av betade strandängar 

och området är i stort obebyggt. Motorvägen E6/E20 går fram i nord-sydlig 

sträckning ungefär en kilometer från stranden och öster om motorvägen finns 

en del styckbyggda fritidshus i Saxtorpsskogen och lite längre norrut Öresunds 

golfklubb.  

I södra delen av Landskrona, i anslutning till industrihamnen, finns en stor 

småbåtshamn och norr om staden, vid Borstahusen, finns ett stort fritids- och 

rekreationsområde med flera olika anläggningar. Norr om Borstahusen är 

kusten mycket kuperad och stora delar är naturreservat. Bebyggelsen är 

sparsam och huvudsakligen samlad till fiskeläget Ålabodarna och f.d. 

utskeppningshamnen Sundvik där det tidigare legat flera stora tegelbruk 

(driften upphörde på 1950-talet).  

 

 

Friluftsbad och badhus 
 

Lill-Olas, Borstahusen 

Lill-Olas är ett strandbad norr om Borstahusen. Vid stranden finns 

badbryggor, allmänna toaletter och iordningsställda grillplatser. I den 
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planterade strandskogen finns Landskrona stads badkoloni och en fritidskoloni 

för DHR.  

 

 
Badbrygga vid Lill-Olas.  

 

Miljöskapande värde: Lill-Olas ingår i ett större fritidsområde med bad, 

camping, semesterboende, idrott, föreningsstugor, barnkoloni och golf. 

Strandbadet i sig är inte speciellt, men har ett värde i sin miljö.  

 

Strandpaviljongen, Landskrona 

Strandpaviljongen uppfördes 1892 som en sommarrestaurang i samband med 

bygget av ett nytt kallbadhus utanför bastionen. Den ursprungliga 

anläggningen var uppförd i schweizerstil med öppna verandor och mycket 

snickarglädje. I samband med Jubileumsutställningen i Landskrona 1913 

byggdes Strandpaviljongen om, fortfarande en träbyggnad i två våningar men i 

en mer ”svensk” stil med rödmålade fasader, vita knutar och småspröjsade 

fönster. Mot Öresund fanns en öppen, halvrund veranda där kopplade 

kolonner bar upp en balkong. 

Kallbadhuset utanför Strandpaviljongen förstördes av ismassor den kalla 

vintern 1940 och byggdes aldrig upp igen. Under årens lopp ändrades 

Strandpaviljongen i flera omgångar och bland annat verandor och balkonger 

byggdes in. När staden firade 550-årsjubileum 1963 tillbyggdes en helt ny 

länga i modernistisk stil mot norr. Strandpaviljongen brann ner till grunden 

1993, men byggdes upp till ungefär samma utseende som den haft före 

branden. Byggnaden används numera som plastikkirurgisk klinik.  
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Strandpaviljongen i ett utseende påminnande om 1913, men byggnaden är återuppförd efter 

brand 1993. 

 

Miljöskapande värde: Strandpaviljongen är en märkesbyggnad i Landskrona 

och belägen på de gamla bastionerna där bebyggelse annars inte tillåts. För 

många Landskronabor är det säkert en byggnad som väcker känslor och 

minnen, från studentbaler, danser, middagar och andra fester. Det var väl 

därför byggnaden återuppfördes efter branden. Det kulturhistoriska värdet är 

minskat av att det är en replik, byggd med moderna material, och att det inte 

finns några autentiska spår av tidigare verksamheter.  

 

Citadellbadet, Landskrona 

Citadellbadet anlades 1966 och fick 40 år senare en ombyggnad med 

domartorn och nya omklädningsrum ritade av Gert Wingård. Anläggningen 

hade redan från början en 25- och en 50-metersbassäng, ett tiometers 

hopptorn med tillhörande bassäng samt läktare. Bassängerna har renat 

saltvatten från Öresund. De nya tilläggen, anläggningens egentliga byggnader, 

har blå glasfasader, platta tak med media- och domarplattorm ovan 

omklädningsrummen och snedställda entréer med siktlinjer mot Ven (för 

allmänhet) respektive gamla kallbadhuset (personal). Golvbeläggningen av 

glasmosaik fortsätter i koncentriska cirklar som markbeläggning utanför 

byggnaderna.  
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Citadellbadet med domartorn och omklädningsrum från 2006.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Det kulturhistoriska värdet är dels kopplat 

till anläggningens identitets- och socialhistoriska värde med stor betydelse som 

mötesplats för badsugna Landskronabor, dels det arkitektoniska värdet med de 

nya tilläggen som abstrakta bilder av poolbad a la David Hockney’s 1960-

talsmåleri från Los Angeles. Sannolikt det arkitektoniskt mest intressanta 

utomhusbadet i Sverige.  

 

Landskrona kallbadhus 

Landskrona kallbadhus uppfördes på nuvarande plats, intill hamninloppet, 

1877. Landskrona Simsällskap höll till där i många år med träning, tävlingar 

och simskola. Ett hopptorn byggdes och mellan bryggorna spelade man 

vattenpolo. Många Landskronabor har lärt sig simma där. Landskrona Badhus 

AB drev kallbadhuset fram till 1966 då bastubadareföreningen Doppingarna 

köpte kallbadhuset för en symbolisk summa av 100 kr. Doppingarna har idag 

dryg 170 medlemmar varav två tredjedelar är kvinnor. 

Anläggningen står på träpelare och nås via den norra hamnpiren. En 

träbrygga leder ut till själva kallbadhuset. Byggnadskomplexet har en sluten 

karaktär med fönsterlösa, vitmålade väggar av liggande panel och de flacka, 

valmade taken är lagda med svart asfaltspapp. Längst ut finns ett antal 

spetsbågiga fönster. I likhet med flertalet kallbadhus har byggnaden förändrats 

och det arkitektoniska formspråket förenklats under årens lopp. Detta ingår 

nästan i förutsättningarna, med tanke på byggnadens utsatta läge. Allmänheten 

har inte tillträde till kallbadhuset. 
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Kallbadhuset är numera en privat anläggning, öppet för medlemmarna i föreningen Doppingarna. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Anläggningen hör till de äldsta byggnaderna 

kopplade till nöje och bad (att skriva ”fritid” blir lite av en anakronism då det 

ordet knappast fanns 1877). Från 1920-/30-talet ersatte strandbad kallbadhus 

och flertalet av dessa anläggningar försvann efterhand. Det är alltså en av de 

äldsta anläggningarna kopplade till bad och dessutom en av relativt få 

bevarade, vilket ger byggnaden ett stort kulturhistoriskt värde. Anläggningen 

har dessutom funnits på samma plats och med samma ändamål ända sedan 

starten, även om kallbadhuset fått en mer privat karaktär.  

 

 

Hotell och pensionat 

 

Örenäs slott, Ålabodarna 

Örenäs slott uppfördes 1914-18 av sockerbruksdirektören Carl Tranchell. 

Han gick bort året därpå och det förvärvades av Fredrik Bonde, som hade 

Örenäs till 1939 då det såldes till det nystartade RESO. År 1937 startades 

folkrörelsernas Rese- och semesterorganisation i samband med den första 

statliga fritidsutredningen och semesterlagen året därpå. För ändamålet 

inköptes eller nyuppfördes ett antal semesteranläggningar. Örenäs var en av 

dem. Under krigsåren 1939-45 användes anläggningen även för att ta emot 

krigsflyktingar. 

Själva slottet är uppfört i en tung barockstil. Fram till 1960-talet var all 

inkvartering och restaurangverksamhet samlat till slottet, men under 1960–

70-talen tillkom ett stort annex med hotell och konferensanläggning. Det 
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finns även några mindre stugor för uthyrning. Till semesteranläggningen hör 

också en stor park med minigolfbana, promenadstigar och en pool.  

Annexet bär prägel av sin tid då massturism och charter blev nya begrepp. 

Anläggningen består av en bred tvåvåningslänga med vindsrum och stort 

sadeltak. Byggnaden har mittkorridor, enkelsidiga hotellrum med balkong och 

en utrymningstrappa i gaveln. Fasaderna är av ljusmålade betongelement utom 

gavelrösten som har brunmålad panel. På taket ligger shingelpapp. I vinkel 

mot hotellbyggnaden ligger en envåningslänga i samma stil, innehållande 

konferensanläggning. Mellan dessa byggnadskroppar, inom den inhägnade 

gården, finns en oregelbunden pool. Under 1980-talet har ytterligare några 

byggnader tillkommit.  

 

 
Örenäs med 1970-talets annex i förgrunden och slottet i bakgrunden. 

 

Miljöskapande värde: Anläggningen är som fritidsmiljö mest intressant för sina 

kopplingar till den första semesterlagstiftningen och RESO och visar på de 

ambitioner som fanns att skapa goda fritidsmiljöer. Den senare utvecklingen 

med hotell kopplat till konferensanläggning är också typisk.  
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Campingplatser och stugbyar 

 

Borstahusens semesterby 

Borstahusens semesterby anlades 1960 i samband med att ett stort område 

norr om campingplatsen iordningsställdes för fritidsändamål. I den första 

etappen byggdes 60 tältliknande stugor där det stora sadeltaket dragits nästan 

ända ner till marknivå. De symmetriska gavelfasaderna kläddes med stående 

locklistpanel och målades antingen röda eller gula. Entrésidan utformades med 

en dörr mitt i fasaden, flankerad av två små fönster och ett ovanför. Åt 

trädgårdssidan är taket utkragat över gavelfasaden så att det skapas två små 

sittplatser under tak på var sin sida om den centrala altandörren. På taket låg 

ursprungligen eternit där nock och vindskivor avtäcktes med tunna 

kopparplåtar. Detta har på en del av stugorna ersatts av shingelpapp och 

svartlackerad plåt.  

Husen, som fanns i några olika storlekar, ritades av Landskronas dåvarande 

stadsarkitekt Harald de Schârengrad och ligger i grupper om fem längs en liten 

stig. Bilarna parkerades i parkeringsfickor i anslutning till vägslingan genom 

området, i övrigt är det bilfritt. Anläggningen har senare kompletterats med 

ytterligare ett tjugotal uthyrningsstugor. 

 

 
Semesterbyn med så kallade toppstugor. Både gula och röda finns. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Detta är Skånes äldsta och största 

semesterby. När anläggningen stod klar var det ett nytt sätt att erbjuda 

fritidsboende för semesterlediga svenskar. Ett mellanting av camping och 

fritidshus, vilket är tydligt i områdets planläggning och husens gestaltning. 

Förebilderna kom troligen från Sydeuropa och semesteranläggningar med 

andelsstugor. 
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Borstahusens camping 

Campingen är belägen alldeles norr om Borstahusen och är den första och 

äldsta anläggningen i en rad av fritidsanläggningar norr om f.d. fiskeläget. 

Campingplatsen anlades på 1950-talet. Vid den tiden var det absolut vanligast 

med camping i tält, men samtidigt gjorde de första husvagnarna entré. Efter 

hand ökade andelen husvagnar och numera är det knappast någon som tältar 

vid Borstahusens camping längre.  

Anläggningen består av en stor och inhägnad gräsplan kompletterad med 

några modernare hus innehållande reception, butik, restaurang och toalett. På 

campingplatsen finns 350 uppställningsplatser samt enstaka mindre stugor, 

modell friggebod. Anläggningen har gett upphov till namnet Campingvägen, 

vilken delvis leder runt campingplatsen för att slussa in och ut ekipagen.  

 

 
Ekipagen på väg att ta campingen i besittning.  

 

Miljöskapande värde: Borstahusens camping ingår i ett större fritidsområde 

med bad, camping, semesterboende, idrott, föreningsstugor, barnkoloni och 

golf. Anläggningen speglar på ett tydligtvis ”standardhöjningen” inom svenskt 

semesterliv, från tält till husvagn. De ursprungliga tälten är en bråkdel så stora 

som husvagnarnas förtält är nu. Campingen i sig är inte speciell, men har ett 

värde i sin miljö.  
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Barnkolonier och semesterhem 

 

DHR-kolonin, Borstahusen 

Kamratföreningen De Vanföras Väl bildades på vanföreanstalten i Göteborg 

1923. Föreningen i Göteborg fick snart efterföljare vid vanföreanstalterna i 

Helsingborg och Stockholm. 1926 gick föreningarna samman i 

Riksorganisationen kamratföreningen De Vanföras Väl. Organisationen hade 

de första åren en mycket stark bindning till vanföreanstalternas verksamhet, 

men under 1930-talet uppstod en rad föreningar i Sydsverige bland 

rörelsehindrade utanför vanföreanstalterna. En av dessa var föreningen i 

Landskrona, som bildades 1934.  

Under en lång tid diskuterades orden vanför och invalid och när 

massmedia i början av 1960-talet lanserade begreppet handikapp, främst för 

svårt rörelsehindrade, bytte organisationen namn till De Handikappades 

Riksförbund. Då omfattades inte sociala och psykiska funktionsnedsättningar 

av begreppet. 1965 ändrades namnet till De Handikappades Riksförbund och 

sedan år 2009 skall DHR uttydas Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet. 

DHR-kolonin i Borstahusen är en rödmålad enplansbyggnad med öppen 

veranda, uppförd kring 1960 i samband med att hela området togs i anspråk 

för fritidsändamål.  Byggnaden ligger inbäddad i strandskogen, med knappt 

100 meter till stranden. Anläggningen används sommartid av föreningen 

medlemmar i Landskrona.  

 

 
DHR-stugan är en kolonibyggnad från tidigt 1960-tal. 

 
Särskilt kulturhistoriskt värdefull: DHR:s koloni är en enplansbyggnad 

uppförd enligt tidens ideal om kolonibyggnader, att det av utrymningsskäl var 

olämpligt med tvåvåningsbyggnader. Detta var väl särskilt angeläget då det 
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gällde en byggnad som användes av rörelsehindrade. Byggnaden åskådliggör 

hur handikappade nästan för första gången erbjöds fritidsvistelse i en miljö som 

andra grupper i samhället tog för given.  

Badkolonin, Borstahusen 

Bad- eller dagkolonin i Borstahusen uppfördes på 1960-talet i samband med 

att staden började planera för avveckling av sina barnkolonier. På 1960-talet 

hade det framförts åsikter om att traditionell kolonivistelse inte alls var så bra 

som det tidigare påståtts. Det började dessutom bli kostsamt med kollo: 

byggnaderna var efter 30-40 år slitna och behövde underhåll samtidigt som 

personalkostnader sköt i höjden. Då var det lockande att avveckla. Den 

allmänna välståndsökningen gjorde också behovet mindre.  

Men att erbjuda möjligheter till sol och bad sågs fortfarande som angeläget 

och i Landskrona valde man därför att uppföra en så kallad dagkoloni för 

stadens skol- och förskolebarn. Borstahusen låg bra till då det var nära 

samtidigt som området just omvandlades till ett stort fritids- och 

rekreationsområde. Det gick buss från staden så att barnen kunde spendera en 

dag vid havet, men utan att badkolonin var ett boende som i de traditionella 

barnkolonierna.  

Badkolonin är till formen en typisk kolonibyggnad från efterkrigstiden: en 

envånings träbyggnad med öppen veranda mot havssidan och stora ljusa salar. 

Anläggningen är fortfarande populär och används flitigt.  

  

 
Badkolonin ligger i strandskogen med utsikt över Öresund och den danska kusten.  

 
Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Samtidigt med den stora avvecklingen av 

svenska barnkolonier anlades badkolonin i Borstahusen. Badkoloni var ett sätt 

att fortsätta kunna erbjuda bad och frisk luft, men utan boende. Liknande 
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lösningar prövades på en del andra håll, men i dag finns troligen ingen annan 

dagkoloni kvar i Skåne. Anläggningen har ett stort socialhistoriskt värde och 

visar på hur man från myndighetshåll sett på barns behov och från kommunalt 

perspektiv hur man kunnat tillfredsställa detta på ett så bra och 

kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

 

Föreningsmiljöer 
 

Borstahusens föreningshus 

Borstahusen blev inte bara ett område för campare och sommargäster utan här 

uppfördes även ett par klubbhus för olika föreningar. Det var dels stadens 

gymnastikförening och atletklubben, dels nykterhetsrörelsens scoutförbund. 

De enkla träbyggnaderna ligger intill varandra och bildar på så vis en egen liten 

miljö. Både Gymnos och Landskrona Atletklubb startade sin verksamhet i 

början av 1930-talet, medan nykterhetsrörelsens scoutförbund bildades 1970. 

Gymnastik och atletklubbens stugor är äldst, troligen från 1930-talet, medan 

scoutstugan kan vara från 1970- eller 80-talet.  

 

 
Gymnos lilla klubbstuga i Borstahusen ligger granne med Atletklubbens och scouternas stugor. 

 

Miljöskapande värde: Föreningsstugorna ingår i ett större fritidsområde med 

bad, camping, semesterboende, idrott, barnkoloni och golf. De tre 

byggnaderna i sig är inte så speciella, men har ett värde i sin miljö.  
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Lundåkrahamnen, Landskrona 

Lundåkrahamnen har plats för cirka 420 båtar och består av sju flytbryggor 

samt båtplatser vid kajkant. Hamnbassängen grävdes ut på 1960-talet, troligen 

för att ingå i industrihamnens expansion. Med varvskrisen och den allmänna 

konjunkturnedgången i början av 1970-talet ändrades förutsättningarna och 

det blev så småningom en småbåtshamn istället. Förutom själva hamnen finns 

här även olika servicebyggnader och en hamnkrog samt tre gator kantade av 

små hus, typ kolonistugor/fiskehoddor, på arrendetomter. Sammanlagt är det 

ett hundratal hus. Till skillnad från kolonistugor ligger husen tätt och på små 

tomter om 100-200 m2. Till varje hus hör en båtplats. Husen har tydlig 

karaktär av självbyggeri.  

 

 
Lundåkrahamnen med bryggor och små fritidshus på arrendetomter. 

 

Miljöskapande värde: Anläggningens värde är kopplat till det organiska 

intrycket, att det är något som ”vuxit fram av sig själv” och där varje stuga är 

kopplad till en båtplats. Lundåkrahamnen har en charmigt ”oplanerad” 

framtoning med en intressant blandning av enkla småbåtar till stora lyxåk.  
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Kävlinge kommun 
 

 
 

Kävlinge kommun har en långgrund kuststräcka där en stor del utgörs av 

naturreservat. Samlad bebyggelse, bortsett från Barsebäcks kärnkraftverk, 

finns endast i de f.d. fiskelägena Vikhög och Barsebäcks hamn. Kustområdet är 

flackt och består till största delen av betade strandängar. I norra delen finns 

kommunens enda havsbad, Sjöbobadet, samt Barsebäcks golfbana som bitvis 

når ända ner till stranden.  

 

 

Friluftsbad och badhus 
 

Sjöbobadet 

Sjöbobadet, eller Barsebäcks Saltsjöbad som det hette från början, anlades i 

samband med att järnvägen från Kävlinge till Barsebäcks hamn öppnade 1907. 

Badet hade ingen egen station, utan en hållplats anordnades vid 

banvaktsstugan. Anläggningen bestod ursprungligen av fem bryggor och ett 

kallbadhus. En av bryggorna hörde till familjen Hamilton på Barsebäcks gods. 
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För att gå ut på stora badbryggan till kallbadhuset fick man betala en avgift. I 

anslutning till badet låg också ett hotell med restaurang. Sjöbobadet hade sin 

storhetstid under 1900-talets första årtionden. 

Kallbadhuset är borta sedan länge men en badbrygga finns kvar, liksom en 

stenpir ut i havet. Här finns även en liten sandstrand och i anslutning till denna 

en lekplats med bollplan, wc och strandpaviljong med kafé/restaurang öppet 

sommartid.  

 

 
Badbryggan vid Sjöbobadet.  

 

Miljöskapande värde: Strandbadet har en över 100-årig kontinuitet och ingår i 

en miljö med strandhotell och camping.  

 

 

Hotell och pensionat 
 

Barsebäck strand 

Barsebäcks Saltsjöbad med turisthotell och separat badrestaurang började 

byggas 1908 vid Kustvägen mittemot den nyöppnade järnvägshållplatsen. 

Några år senare, 1912, stod hela anläggningen färdig med dansbana, kiosker 

och planteringar. Nere vid stranden fanns bryggor och kallbadhus.  

Anläggningen var bara öppen sommartid och i restaurangen fanns det både 

första- och andraklassmatsal. Ulla Billqvist uppträdde här och deltagarna i 

Saxtorp Grand Prix-tävlingarna bodde naturligtvis på turisthotellet. 1946 

brann restaurangbyggnaden och tio år senare lades järnvägen ned. 

Turisthotellet fungerade därefter som personalbostad för Barsebäcks gods 

lantarbetare.  
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Turisthotellet med park finns kvar och används åter som hotell, restaurang 

och konferensanläggning. Byggnaden har en stor uppglasad sommarveranda 

mot sjösidan och en lantligt pittoresk arkitektur välfunnen för ändamålet.  

 

 
Det f.d. turisthotellet. Nu hotell, restaurang och konferensanläggning med namnet Barsebäcks 

strand. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Ombyggnader har minskat det 

byggnadshistoriska värdet på Turisthotellet, men som helhet betraktad har 

anläggningen tillsammans med badet och campingen ett stort kulturhistoriskt 

värde och visar på hur ett flertal olika ”fritidsfunktioner” kom att knytas till en 

och samma plats för att på så vis stärka varandra. Detta kan ha varit särskilt 

viktigt då det inte anlades speciellt många anläggningar av den här typen längs 

Öresundskusten, och sällan på landsbygden. Intressant är också den tydliga 

kopplingen till järnvägen och att man i Kävlinge-Furulund fick en egen 

badbana ut till kusten.  

 

 

Campingplatser och stugbyar 

 

Barsebäck strand camping 

Om campingen vid Sjöbobadet uppstod spontant, eller om den anlagts är 

osäkert, men folk verkar ha tältat här åtminstone sedan 1930-talet. I början 

tältade man ovanför Stenbocksvallarna; i dag finns campingen i anslutning till 

Barsebäcks strand. Anläggningen består av en mindre campingplats med några 

små uthyrningsstugor och en administrationsbyggnad. I likhet med flertalet 

andra campingplatser så sker campandet numera i husbil eller husvagn. Även 
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för campingplatsen kan man tänka att järnvägen haft betydelse, men här har 

nog även cykel och senare bil spelat in.  

 

 
Vintertom camping med uthyrningsstugor. 

 

Miljöskapande värde: Campingen är i sig inte märkvärdig men ingår i en miljö 

med strandhotell och strandbad.  

 

 

Föreningsmiljöer 

 

Barsebäck Golf & Country Club  

Golfbanan i kanten av Järavallen anlades i slutet av 1960-talet av familjen 

Hamilton på Barsebäcks gods. Förebilderna kom från USA och anläggningen 

byggdes ut med golfbana, klubbhus, tennisplaner m.m. Klubben var av 

familjekaraktär.  

Den första niohålsbanan ritades av Ture Bruce och invigdes 1969. Året 

därpå färdigställdes banan i sin helhet med 18 hål och 1972 uppfördes 

klubbhuset med utsikt över Öresund. Klubbhuset har karaktär av en skånegård 

med vitputsade fasader och stora sadeltak lagda med gulrött tegel. På 1980-

talet utvidgades banan ytterligare och 1989 invigdes det senaste tillskottet med 

nio nya hål ritade av den engelske banarkitekten Donald Steel. Barsebäck Golf 

& Country Club blev därmed Skånes första 36-hålsbana med status som 

internationell mästerskapsbana.  
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Golfbanan med klubbhuset i bakgrunden.  

 

Miljöskapande värde: Anläggningen är intressant med sina kopplingar till 

amerikansk golf till skillnad från de äldre banorna där förebilderna kom från 

Storbritannien.  

 

Lomma kommun 
Kusten i Lomma kommun är långgrund med stora delar stränder. Ovanför 

strandpartiet är det övervägande bostadsbebyggelse med betade strandängar 

bara längst i söder, Alnarps fälad, och längst i norr vid Löddeåns mynning. 

Bjärred var i början av 1900-talet en populär bad- och semesterort, särskilt för 

Lundabor som nådde Bjärred med en badbana (Lund-Bjärreds Järnväg). Här 

fanns kallbadhus, stor badrestaurang och många av Lunds mer förmögna 

uppförde sommarvillor i Bjärred. Lomma var mer av en industriort med flera 

tegelbruk och stor eternitfabrik. Norr om Lomma, intill tegelbrukens lertag, 

anlades en camping i mitten av 1900-talet. Lomma och Bjärred har fortfarande 

populära havsbad, campingen finns kvar och ett nytt kallbadhus har kommit på 

plats. 

 

Burlövs kommun 
Burlövs kommun har en kuststräcka på knappt en kilometer. Den består av 

utfyllnadsmaterial till soptippen på Spillepengen och lämpar sig inte direkt för 

fritid, även om Spillepengen numera har blivit ett strövområde som en del 

andra gamla deponier.   
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Malmö stad  
 

 
 

Malmö har en stor befolkning och därmed ett stort behov av 

rekreationsmiljöer. Staden har expanderat kraftigt under slutet av 1800-talet, 

stora delar av 1900-talet och under 2000-talet. Expansionen har påverkat 

bebyggelsen genom att lågexploaterade områden som exempelvis de som varit 

bebyggda med fritidshusbebyggelse, ersatts med storskaliga verksamhets- och 

bostadsprojekt. Även strandlinjen har förändrats genom utfyllnader av de 

grunda havsytorna längs den gamla strandlinjen. På en kort sträcka av Sibbarp 

vid Limhamn och kuststräckan söder om Bunkeflostrand finns den gamla 

strandlinjen bevarad, här kan man fortfarande ana hur större delar av kusten 

kan ha tett sig tidigare.  

Längs Malmös kuster finns ett stort antal miljöer som har samband med 

rekreation och turism, här finns kallbadhus, minigolfbanor, korthålsbana för 

golf, segelklubbar, campingplatser, kiosker och badstränder. Några av dessa 

miljöer måste betraktas som kulturhistoriskt värdefulla och av dessa är 

kallbadhuset på Ribersborg skyddat som byggnadsminne. 
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Friluftsbad och badhus 
I Malmö hamn har funnits flera badhus som rivits då hamnen byggts ut. En av 

de första anläggningarna var den s k romerska badanstalten som byggdes i 

Malmö på 1860-talet, den byggdes i hamnen men baden bedrevs inte i sundet 

utan i badhuset. I Svenska turistföreningens vägvisare 24 från 1905 är den 

romerska badanstalten borta men här beskrivs tre kallbadhus: ”Malmö 

Kallbadhus vid: Ö Hamnsidan (vid strandpaviljongen på fritt liggande 

vågbrytare; 25 öre inklusive färjan); Kallbadhuset Venus å V. Hamnsidan (15 

öre); Malmö saltsjöbad vid Ribersborg” (i samma guide beskrivet med orden 

god restaurant, präktiga bad). De två förstnämnda försvann vid utbyggnad av 

hamnen men det sista, vid Ribersborg, återstår fortfarande.  

 

Ribersborg 

Ribersborg är även namnet på en stor offentlig strand, i folkmun kallad 

Ribban. Här finns sandstrand, badbryggor, livräddningsstation, handikappbad, 

nakenbad, kiosker, restauranger, hundrastplats, bågskyttebana och en stor yta 

med bollplaner, golfanläggning och utrymme för cricket, rugby mm. I 

anslutning till strandens södra del finns småbåtshamnen Lagunen.  

Eftersom Ribersborgsstranden är anlagd på utfylld mark måste ny sand 

årligen fyllas på. Stranden vid Ribersborg var ursprungligen stenig och 

långgrund. När järnvägen mellan Malmö och Limhamn byggts med en bank 

vid den grunda kusten bildades pölar med stillastående vatten vars stank spreds 

in över de västra delarna av Malmö. För att åtgärda detta ritades ett förslag till 

strandpromenad av stadsträdgårds-mästare Wollf 1890. I samband med 

arbetet av Slottsparken gjorde Edward Glaesel 1899 ett elegantare förslag, 

men strandpromenaden, d v s den nuvarande Öresundsparken, färdigställdes 

inte förrän 1924. Vid denna tid anlades även dammarna. Öresundsparken 

ritades av Glaesels elev Erstad-Jörgenssen. I och med detta grundlades det 

stråk som leder från Malmö centrum längs kusten till Sibbarp badpark. Under 

efterkrigstiden utvidgades anläggningen till ett sammanhängande 

strandlandskap under stadsträdgårds-mästare Åke Steens ledning.  

På en informationsskylt vid strandpromenaden beskrivs arbetet med 

skötseln av stranden med ett det finns ett återkommande behov av att hämta 

ny sand samt att avlägsna tång och kalksten.    
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Strandlinjen vid Ribersborg är skapad genom utfyllningar, ett par hundra meter från vattenlinjen 

gick järnvägen mellan Malmö och Limhamn.  

 

Miljöskapande värde: Tillsammans med Sibbarps strand och Klagshamns 

strand är Ribersborg en kulturhistoriskt intressant miljö. Den visar hur man 

omdanat kusten och med metoder som vi idag av hänsyn till naturvärdena 

aldrig skulle ha accepterat. Men det landskap som skapades är en tydlig 

exponent för den modernistiska trädgårds- och landskapsarkitekturen.  

 

Ribersborgs kallbadhus 

Ribersborgs kallbadhus, Kallis. Badhuset invigdes 1898 efter initiativ av 

käppfabrikör C.H. Richter, som köpt byggnadsmaterialet från det gamla 

kallbadhuset vid inloppet till Nyhamnen. På grund av att hamnen byggdes ut 

kunde Richter ropa in det gamla badet på auktion. Ribersborgs Kallbadhus har 

fått sitt namn efter stadsdelen Ribersborg. Badhuset förstördes 1902 i en 

storm. Vid återuppbyggnaden uppfördes ett hopptorn. Under 30-talet blev 

det modernt med nakenbad och ett insynsskydd byggdes mellan herr- och 

damsidan. När andra världskriget bröt ut användes delar av badet för militära 

ändamål. 1962 uppfördes den första vedeldade bastun. Kallbadhuset 

förklarades som byggnadsminne 1995 men förstördes till stora delar i en brand 

2001. Badhuset byggdes åter upp och är idag mycket välbesökt.  
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Ribersborgs kallbadhus, vars fasad rekonstruerades 1999 med utgångspunkt i 1902-års utseende.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Kallbadhuset har ett stort värde och utgör 

en tydlig exponent för badlivets utveckling. Genom sin delvis välbevarade och 

delvis rekonstruerade fasad ger det en god möjlighet att få en uppfattning om 

hur bad bedrivits under 1900-talet. Exteriören är iordningställd med 

utgångspunkt i 1900-talets början men interiören innehåller tydliga tidsskikt 

från 1900-talets mitt och nutid. Badhuset är skyddat som byggnadsminne. 

 

Klagshamnsudden 

Klagshamnsudden är en utfyllnad som gjorts till följd av kalkindustrins behov 

av utskeppningshamn. Hamnen ute på udden färdigställdes 1898 och en andra 

hamn, en s k frihamn färdigställdes 1930. I området bedrevs småskaligt fiske 

men snart byggdes enkla badbryggor på hamnområdets norra sida. 1969 

byggdes stranden ut med sand till en kostnad av 40 000 kronor och nya 

toaletter byggdes. Omedelbart väster om den kommunala badplatsen har 

Frisksportarklubben Havsörnen sedan 1937 verksamhet. På hamnområdets 

södra sida håller Klagshamns Surf Club till sedan 1984. Tre år senare bildades 

Klagshamns Hamnförening, som 1990 hade ca 200 medlemmar. De hade då 

tillgång till fem bryggor för sina lustbåtar. Även två andra föreningar, 

Klagshamns Båtklubb och Södra Pirens Förening kom till med båt- och 

friluftsliv på programmet. 
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Klagshamns strand med enkla servicebyggnader, stranden kräver regelbundet nytillskott av sand.  

  

 
Småbåtshamnen vid Klagshamn är anlagd som en industrihamn men senare omgjord för 

fritidsbåtar och mindre fiskebåtar. 

 

Miljöskapande värde: Strandmiljön är formad i sen tid och det kulturhistoriska 

värdet kan knytas till omdaningen av ett industriellt präglat landskap till ett 

rekreationens landskap. En miljö som liksom stranden på Sibbarp visar hur 

människor omvärderar och omdanar ett landskap. 

 

Sibbarps strand 

Strax norr om Öresundsbrofästet, söder om Limhamn, ligger Sibbarps strand, 

till största delen på utfyllda massor från kalkbrottet och cementindustrin. Här 

finns några mindre partier med grunda sandstränder och partier med 

strandbrink av stenblock. Från strandbrinken kan man bada i sundet från 
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träbryggor. Längs stranden finns ett kallbadhus, ett badvaktstorn, några 

kiosker, toaletter och parkeringar. Här finns också stora sammanhållna 

gräsytor innehåller grupper av läplanteringar av lövträd. I södra delen av 

området finns en camping med servering, vattenrutschkana och minigolfbana. 

I söder avgränsas stranden av "barnviken" och i norr av den gamla 

ursprungliga strandlinjen och därefter småbåtshamnen. Barnviken kallas idag i 

folkmun för ”Pisseviken” eller ”Persiska viken”, man har haft problem här med 

hög halt av kolibakterier och under 2013 har stranden varit avstängd för bad 

under långa perioder.  

Sibbarps strand är intressant eftersom det här finns exempel på olika sätt 

att använda stranden, från solbad med minimala badkläder till strandgrillning 

med täckande kläder och slöja. 

Stadsträdgårdsmästare Åke Steen genomförde Sibbarps badpark enligt Erik 

Welins och Erik Bülow-Hübes planer från 1946. Limhamn präglades då av 

kalk- och cementindustrin och man använde de låglänta strandängarna och den 

grunda kusten för att stjälpa rester från kalkbrytningen. På 1940-talet skapade 

man Sibbarps rekreationsområde av de tidigare utfyllningarna. Under 2000-

talet har bebyggelsen på stranden i form av toaletter och kiosker förnyats. Man 

har rivit de äldre byggnaderna och byggt de nya på samma platser och i 

formgivningen utgått från de äldre.  

 I anslutning till Sibbarp, strax öster om, inåt land, ligger Hammars park. 

Parken kom till i slutet på 1800-talet genom initiativ av ordförande i AB 

Förenade Kalkbrotten, Carl Anders Hammar. Företaget hade ett område som 

inte brukades och föreslog att detta skulle planteras om till park. På området 

fanns trädbevuxna hålor, som var rester från tidigare kalkbrytning. I det 

minsta hålet anlades en damm som fick vatten från kalkbrottet genom ett grävt 

dike.  

I parken byggdes 1898 en Villa Krokehus som användes av direktören vid 

Skånska cement. Parken övertogs av Malmö stad 1939 och därefter öppnades 

den för allmänheten, villan är numera riven. Parken innehåller idag en lekplats 

med sjörövartema och en klätterskulptur i plastfiber i form av en gul snäcka. 

Här finns också rester av en stengärdsgård som möjligen kan ha haft samband 

med den nu rivna villan.   
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En nybyggd kiosk på Sibbarp som till stora delar lånat sin form från kiosken som tidigare stod på 

platsen. 

 

 
Vid Sibbarps avslut i söder finns Barnviken med en mindre hamn och fiskehoddor. 

 

Miljöskapande värde: Tillsammans med Ribersborgs och Klagshamns strand är 

Sibbarps strand en kulturhistoriskt intressant miljö. Den visar hur man 

omdanat kusten och med metoder som vi idag av hänsyn till naturvärdena 

aldrig skulle ha accepterat. Men det landskap som skapades är en tydlig 

exponent för den modernistiska trädgårds- och landskapsarkitekturen.  
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Limhamns kallbadhus 

Limhamns kallbadhus, kallas även Sibbarps saltsjöbad. Det första kallbadhuset i 

Limhamn byggdes 1901 längre norrut än det nuvarande. Det äldre revs 1968 

då småbåtshamnen skulle byggas ut och ett nytt kallbadhus byggdes längre 

söderut. Kallbadhuset är uppfört med en gemensam entré samt en herr- och 

en damsida. Fasaderna är ljusgröna och under senare år har en del panel 

skiftats till skivmaterial, taken är plana.   

 

 
Limhamns kallbadhus byggt på Sibbarp 1968 efter rivningen av det gamla som låg längre norrut.  

 

Miljöskapande värde: Kallbadhuset bidrar till helhetsmiljön på Sibbarps strand 

och visar att behov av kallbadhus har varit kontinuerligt även på 1960-talet. En 

tid då badandet förändrades, från ett behov påkallat av brist på badrum i 

bostäderna, till en fråga om rekreation.  

 

 

 

Hotell och pensionat 
 

Limhamns hotell 

I Limhamn fanns 1905 Badhotellet Öresund (”godt”) och Limhamns hotell 

(”enklare”) senare sjömanshotellet. Omdömena finns i en turistguide från 

1905. Sjömanshotellet är idag kontorsbyggnad och exteriören är förändrad, 

länge kunde det gamla namnet skönjas på frontfasaden åt norr men idag är 

fasaderna slammade och några av fönstren är sentida i aluminium. Sadeltaken 

är omlagda med shingel och ett antal takfönster har lagts in. På bottenvåningen 

fanns en större sal med gjutjärnspelare. 

Limhamns Badhotell anlades 1893 av Maria Palm, som även drev Limhamn 

hotell eller Järnvägshotellet. Hotellet fick först namnet Hotell Öresund, 

senare ändrat till Limhamn badhotell. I slutet av 20-talet. gjordes fastigheten 
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om till Restaurang Stranden. Byggnaden stranden revs i början av 1990-talet. 

Idag finns ett mindre hotell i ett annex till höghuset på Strandgatan. Förr fanns 

även ett mindre hotell i korsningen Plantagegatan/Hjortgatan, detta är 

ombyggt till bostadshus och inte längre läsbart som hotell. 

 

 
Huvudfasaden vetter mot Cementfabriken, här fanns tidigare en målning i fasaden på vilken 

sjömanshotell kunde skönjas. 

 

Miljöskapande värde: Byggnaden är visserligen ombyggd men dess historiska 

funktion som enklare hotell kan anas i utformningen och belägenheten i 

närheten av Limhamns gamla järnvägsstation. 

 

 

Campingplatser och stugbyar 

 

Sibbarp Malmö Camping och feriecenter 

Sibbarp Malmö Camping och feriecenter anlagt 1960 som tältplats men 

utvecklat med fasta servicebyggnader och stugor för uthyrning. Fanns tidigare 

en campingplats vid Hylliekroken men den är nu ombyggd till korthålsbana 

och drivingrange för golfträning.  
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Servicebyggnad vid Sibbarps camping som kan vara uppförd under åren efter campingens 

öppnande 1960.  

 

 
Reception och restaurang vid Sibbarps camping. 

 

Miljöskapande värde: Campingplats med flera tidstypiska byggnader från 

anläggningstiden. Miljön ligger i direkt anslutning till Sibbarps strand och 

Barnviken vilket sammantaget utgör en kulturmiljö präglad av rekreation.   
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Föreningsmiljöer 

 

Det finns flera småbåtshamnar för fritidsverksamhet längs Malmös kust. I 

Västra hamnen, Dockan och i kanalen invid Malmö museer finns ett mindre 

antal båtplatser i kommunal regi. I Limhamn finns den största hamnen (se 

nedan). I utkanten av Limhamnsfältet ligger andelshamnen Lagunen. 

Andelsföreningen bildades 1982 och har cirka 500 aktiva medlemmar. I södra 

delen av Limhamnsfältet finns även Bågskytteklubben Gripen som sen 1952 

övat på Limhamnsfältet. I Klagshamn finns den sydligaste hamnen och här 

bedrivs hamnen som andelsförening. På Klagshamnsudden finns 

Frisksportarklubben Havsörnen, Klagshamns Surf Club, Klagshamns Båtklubb 

och Södra Pirens Förening, alla dessa har anknytning till hamnen eller ligger 

alldeles intill hamnen. Längre in på udden ligger även Klagshamns 

ryttarförening.  
 

Klagshamns ryttarförening 

Klagshamns ryttarförening bildades 1981. Man använder den gamla 

cementfabriken på Klagshamnsudden som stall och klubblokaler. Fabriken är 

cirka hundra år gammal och anledningen till att föreningen använder fabriken 

har troligen mycket lite att göra med intresse för industrihistoriska miljöer 

utan snarare med kostnadsläget. Planerna för fabriken är att den ska rivas och 

ersättas med nya byggnader. Närheten till havet är inte heller en viktig faktor 

för ryttarföreningen. 

Den svenska ridsporten har gått från manlig och militär sport och 

jordbrukshästar till en idag mycket stor tjejsport. Den svenska risporten drog 

igång i samband med Stockholmsolympiaden 1912 men det var ännu 

militärerna som red och tävlade. Under kalla kriget beredskapsplacerades 

militärens hästar på statligt finansierade ridskolor för att undvika en eventuell 

oljebrist. Effekten blev istället ett uppsving för svenska ridsporten. Att 

militärens hästar lånades ut sammanföll med att ungdomsidrotten tog fart. På 

ett statligt initiativ gavs ungdomar rabatt på ridbiljetten och beviljade även 

billiga ridhuslån.  
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Klagshamns ryttarförening med landets äldsta betongsilor uppförda 1918. 

 

Miljöskapande värde: värdet av den historiska fabriksmiljön är stort med tanke 

på att det är cementindustrin som format udden och kalkbrott. Värdet 

förstärks av att man i Limhamn, cementindustrins nav i Sverige, river 

fabriken. Men knytningen till ridsport och föreningsliv i kustmiljö är svag.  

 

Limhamns småbåtshamn  

Hamnen byggdes år 1967 och drevs då av kommunen. Pirarmarna består av 

stora naturstensblock, bryggorna av trä på pålar.  1991 bildades 

Småbåtshamnen i Limhamn AB av de tre klubbarna som arrenderar från 

kommunen. Småbåtshamnen i Limhamn är en av södra Sveriges största 

hamnar med drygt 1000 platser och ett 80-tal ”hoddor”. I hamnen finns tre 

klubbar: Malmö Segel Sällskap (MSS bildades 1876 men låg då inne i Malmö), 

Limhamns Segelsällskap samt Limhamns Yacht Club 1981. I MSS klubbhus 

finns det en restaurang som har öppet året om. Bebyggelsen i den södra delen 

av hamnen med de två klubbhusen är tidstypiskt präglade med stora mörka 

sadeltak (shingel respektive papp) samt träpanel i brunt och grönt. Utanför 

MSS finns även en mast med flaggspel.  
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MSS klubbhus och restaurang Kajutan vid Limhamns småbåtshamn. 

 

Miljöskapande värde: I Limhamns småbåtshamn finns en av södra Sveriges 

största fritidsbåtshamnar, tidstypisk utformning med klubbhus, pirarmar och 

bryggor från perioden runt 1970.  

 

 

Övriga miljöer 

 
Hamnpaviljongen Malmö 

Hamnpaviljongen i Malmö öppnade 1962 men har en lång förhistoria. På 

platsen byggdes redan 1896, i samband med Nordiska Industri- och 

Slöjdutställningen, en sommarrestaurang i två våningar med glasverandor 

kallad Strandpaviljongen. Platsen var på en vågbrytare utan fast förbindelse 

med land utan transport ordnades med färja. En fast förbindelse ordnades 

1935 då hamnen byggts ut ytterligare. Vid krigsutbrottet 1939 blev 

restaurangen militärförläggning och området avspärrades, efter några år i 

förfall revs Strandpaviljongen 1950.  

Intill Strandpaviljongen låg en båtklubb och en småbåtshamn, tidigare hade 

även ett kallbadhus legat här men det brann 1910. 1958 öppnades en ny 

restaurang i båtklubbens hus som från 1962 blev kallat Hamnpaviljongen, den 

används inte längre som restaurang.  

Byggnaden är präglad av funktionalismen, uppförd i en större del i en 

våning samt en mindre del i två våningar. Fasaderna är vita, delvis i liggande 

träpanel, taket och balkongräckena ger en association till båtar. I september 

2013 byts panel och träfönstren ersätts med bruneloxerad aluminium. 

Hängrännorna som bitvis varit utformade i koppar med fyrkantigt snitt ersätts 

med rundade i vitlackad plåt. Byggnaden omges av stora gräsytor, stödmurar i 



 

149 

Ölandskalksten och körytor belagda med smågatsten. Idag finns inga spår som 

visar att marken som byggnaden ligger på tidigare varit en ö.  

 

 
Hamnpaviljongen är en rest av en svunnen rekreationsmiljö i den senare industrialiserade hamnen.  

 

Miljöskapande värde: Byggnaden förändras och moderniseras 2013 vilket 

minskar dess autenticitet men eftersom byggnaden finns kvar på sin historiska 

plats och är omgiven av obebyggd tomtmark, är den fortfarande läsbar som en 

modernistisk paviljong och skiljer sig från omgivande verksamhetsbyggnader i 

tidsprägel och formspråk. Det ger en uppfattning om hur platsen använts 

tidigare.   

 
 

  



 

150 

Vellinge kommun 
 

 
 

I Vellinge kommun finns en stor ansamling av miljöer, byggnader och 

anläggningar som präglats av rekreation, turism och fritidssysselsättningar. 

Här finns flera äldre välbevarade miljöer med stort kulturmiljövärde. På 

Falsterbonäset och Höllviken/Kämpinge har det funnits ett stort antal 

barnkolonier och sommarhem vilket har bidragit till att ett stort antal barn 

vistats här sommartid. Även hotell, pensionat och sommarstugor har förenklat 

för besök från andra delar av Sverige. En viktig förutsättning för den tidiga 

turismen var anläggandet av järnvägen mellan Falsterbo och Malmö. Hvellinge 

- Skanör - Falsterbo Järnvägsaktiebolag invigde sin bana 1904. Förutom att 

bedriva järnväg med person- och bettransporter planerade man även att bygga 

järnvägshotell och sälja villamark. Städerna Falsterbo och Skanör gick in i 

järnvägsprojektet med en insats i form av gratis mark samt mark för ett 

badhotell. Badhotellet blev förverkligat 1908 genom invigningen av 

Falsterbohus. Hotellet fick stor betydelse för Falsterbonäsets utveckling som 

rekreationsmiljö. Förutom att det skänkte viss glamour åt denna då glest 

befolkade, perifera del av landet, kom hotellet att introducera ett antal 

fritidssysselsättningar som kom att utveckla näsets attraktion. Det gäller 

exempelvis tennis, golf segling och hästsporter. 
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Falsterbonäset var, fram till järnvägsbanans framdragande, till stor del en 

vidsträckt ljunghed med sandig mark som bedömdes ha ett ringa ekonomiskt 

värde ur jordbrukssynpunkt. Den sandiga marken med tallplanteringar som 

skulle hindra sandflykt, blev istället mycket attraktiv ur rekreationssynpunkt. 

Omvandlingen av näset till rekreationsmiljö tog fart efter 1896 då 600 

tunnland mark såldes av Börringe kloster till ett konsortium som delade upp 

marken i mindre tomter till villor och sommarbebyggelse. Även det faktum 

att marken var mycket sandig bör ha gynnat turismen genom att den var 

attraktiv för bad- och friluftsliv men inte särskilt fördelaktig för jordbruk. 

Under 1900-talets början växte det fram hotell, dansbanor och pensionat, 

förutom Falsterbohus fanns exempelvis Höllvikens hotell och restaurang med 

dansrotundan, Furet, pensionat Örnnäs, och Höllviksstrand samt 

Höllviksgården i Höllviken, Strandhotellet (Jönssons) och Kämpinge 

Badrestaurang i Kämpinge, Villa Olympia, Villa Astrid, Strandbadens 

dansbana i Falsterbo m.fl. I de gamla städerna Falsterbo och Skanör fanns en 

del äldre bebyggelse som gjordes om till sommarboenden men det byggdes 

också mycket nytt.  

I Höllviken och Kämpinge bebyggdes tallskogarna med fritidshus. Bortsett 

från privata sommarstugor och villor byggdes ett stort antal semesterhem på 

Falsterbonäset. Här fanns Addo, Typografernas “Tian”, FBU:s kursgård, 

Gymnastikföreningen Raska Flickor och Druidlunden i Höllviken, MAB & 

MYAs (yllefabriken) semesterhem i Ljunghusen, Norregård i Falsterbo för de 

Postanställda (senare övertagit av Stadsanställdas förbund) och De Dövas i 

Skanör. 

Till rekreationsmiljöerna på Falsterbonäset hör förstås badstränderna, 

några med mer eller mindre fasta installationer i form av rutschkanor och 

serveringar. Även den verksamhet som bedrevs, exempelvis i form av golf, 

tennis, ridsport, motionsidrotter och simskolor så som Ljungens villaägares 

simskola som startade 1941 vid pirarna. Ett annat exempel är 

Kämpingebadens Vattenskidklubb som startade 1962, med syftet att främja 

och utveckla vattensporten.  

Södra delen av Falsterbo, näsets västra kust samt delar av Skanör utgör 

Riksintresseområde för kulturmiljövården. Även ljungen mellan 

Skanör/Falsterbo och Ljunghusen är Riksintresseområde för 

kulturmiljövården. Fokus på de kulturmiljöer som beskrivs i Länsstyrelsens 

kulturmiljöprogram är medeltida eller 1700- och 1800-talet men i den 

avslutande meningen nämns även 1900-talet: 

”Sekelskiftet 1900 betydande turistnäring har satt sin prägel på orternas 

bebyggelse och anläggningar.” 
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Friluftsbad och badhus 

 

Badhytter i Skanör, Falsterbo och Höllviken 

Badhytterna har sitt ursprung i de tält som restes på stranden nedanför 

Falsterbohus för att de badande skulle kunna byta om i lugn och ro. Under en 

period användes tält som omklädning, dessa förstärktes senare med trä. 

Träkonstruktionerna monterades ned varje höst men slutligen gjordes 

badhytterna permanenta.  

I Skanör/Falsterbo är de mått som anges som lämpliga 2x2 meter för 

hytten och 1x2 meter för den öppna verandan. Taknocken ska höja sig 

maximalt 3,1 meter över mark och byggmaterial ska vara trä, sadeltaket ska 

vara belagt med svart papp. På Kämpingestranden har de badande inte riktigt 

samma utrymmesbehov utan där anges de lämpliga yttre måtten till 1,8 x 2 

meter för hytten och 0,75 x 1,8 meter för den öppna verandan. Nockhöjden 

anges till 2,4 meter dock utan att plintarnas höjd över mark specificeras. Även 

badhytter med välv tak finns. För Skanör/Falsterbos del är byggmaterialet 

specificerat till trä men det är inte uttalat i fråga om Kämpinge. Kulören kan 

väljas av innehavaren vilket ger en variation. Eftersom badhytterna tillåts stå 

på stranden som är kommunal mark, är det endast person som är 

mantalsskriven ägare till fastighet i kommunen, som har rätt att inneha 

badhytt. Badhytterna utmärker sig genom sin enhetlighet i form och det stora 

antalet, drygt 900 idag 2013.  

 

 
Badhytter i Falsterbo med karakteristiskt skilda färgsättningar. 

 

Miljöskapande värde: Badhytterna visar den stora betydelse som bad och 

rekreation längs stränderna fick under 1900-talet. Det enhetliga formspråket 

men den individuella färgsättningen har skapat miljöer med starkt karaktär.   
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Hotell och pensionat 

 

Falsterbohus 

Ett av landets mer fashionabla badhotell på sin tid men sedan många år 

ombyggt till tre bostadsrättsföreningar. Hotellbyggnaden kom till efter 

byggandet av järnvägen mellan Vellinge och Falsterbo, den linje som 

kopplades på den äldre sträckningen mellan Malmö och Trelleborg. Hotellet 

ligger intill ruinerna efter det medeltida Falsterbohus och bara stranden med 

sanddynerna skiljer anläggningens trädgård från havet.   

Hotellet ritades av Theodor Wåhlin i en regionalt präglad historisk 

tillbakablickande stil med vitputsade fasader och trappstegsgavlar. Wåhlin var 

vid tiden för uppdraget domkyrkoarkitekt i Lund och flitigt anlitad vid 

byggprojekt och restaureringar. Han ritade även alla stationshus på 

järnvägssträckan. Järnvägen invigdes 1904 och hotellet 1908. Under 1900-

talets första hälft var huset en centralpunkt i det lokala nöjeslivet men utövade 

även attraktion på långväga gäster, det blev ett vattenhål för societeten helt 

enkelt. Man drev kasino, arrangerade dans, byggde badhus och annekterade 

stranden. Stranden vaktades från obehöriga d v s icke-hotellgäster genom en 

patrullerande vakt.  Hästtävlingar och golf var arrangemang som stöddes av 

hotellet. På stranden byggde man badhytter för gästernas behov. Till en början 

reste man tält men dessa ersattes senare med hytter som demonterades varje 

höst. Hytterna blev under 1920-talet permanentade.    

Huvudbyggnaden utmärks av en hög bottenvåning med publika funktioner 

och ett sadeltak med attikavåningar i tre nivåer. Sadeltaket är belagt med röda 

plana falstegelpannor. Närmst i väster finns ett annex byggt 1912 i samma stil 

som huvudbyggnaden men efter ritningar av Harald Berglin. Samma år 

byggdes kasinot men det revs inför byggandet av ett nytt annex öster om 

huvudbyggnaden 1968. Det nya annexet byggdes som lägenheter till hotellet 

därefter gjordes både det äldsta annexet och huvudbyggnaden om till 

bostadsrätter.   

Annexet i väster är försett med nya fönster med lös spröjs vilket på långt håll 

bibehåller den äldre karaktären men på nära avstånd skapar ett motsatt 

intryck. Utemiljön är präglad av närheten till vattnet och här finns rester av 

hotellmiljön kvar i form av bersåer av avenbok och en pool. Viss prägel ger 

även de nuvarande invånarnas önskan om avskildhet. Ett högt trådstaket, 

vägbommar och informationsskyltar håller nyfikna på avstånd. 
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Falsterbohus avtecknar sig tydligt genom trappstegsgavlar och sin storlek 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Falsterbohus med omgivande miljö har ett 

högt kulturhistoriskt värde. Exteriören är välbevarad och läsbarheten av den 

historiska funktionen är god även om den nutida funktionen är en annan.  

 

Villa Astrid  

Sjögatan 7-11 Falsterbo. På en skylt vid gatan beskrivs historiken ”Villa Astrid 

uppfördes i början av förra seklet som sommarbostad åt bryggeriägare 

Malmkvist från Malmö. Hans dotter Astrid fick ge namn åt Villan. Senare 

övertogs fastigheten av familjen Hickman, som under många år drev det 

välkända Pensionat Villa Astrid.” 

Idag fungerar villan och annexen som bostadsrättsförening med flera 

lägenheter. Den gamla villan innehåller en del äldre byggnadsdetaljer men det 

sammantagna intrycket av den sentida sprutputsade fasaden, de sentida 

fönstren och dörrarna gör att byggnadens ålder inte tydligt förmedlas. En fin 

detalj är glasverandan och att stora delar av taket är lagt med äldre taktegel av 

röd falstegeltyp. Tomten innehåller två större annex med lägenheter men åt 

Sjögatan finns en del större och mindre träd och planteringar.  
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En pensionatsägare hade troligen inte byggt sitt plank med baksidan utåt som fallet är idag. 

 

Miljöskapande värde: Villa Astrid representerar de mindre pensionat som 

utgör en viktig del av Falsterbonäsets historia under det tidiga 1900-talet. Då 

exteriören är förändrad har tydligheten minskat och därigenom det 

kulturhistoriska värdet. 

 

Villa Olympia, Falsterbo  

Det gamla pensionat Olympia har en utformning likt en sommarvilla. Det 

ligger intill Skoltorget i Falsterbo. Fasaderna är vitputsade och i övre delen 

dekorerade med rödmålat korsvirkessnickeri av nationalromantisk art. 

Sadeltaket är belagt med röda enkupiga lertegelpannor, vindskivor 

dekorsågade liksom taksparrarnas ändar. Den välbevarade utformningen 

utstrålar lekfullhet. Trädgården domineras av gräsyta men innehåller även en 

del annan växtlighet, är omgärdad av en häck. 
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Pensionatet med den välkomnande skylten är synligt från Skoltorget. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Ett mindre pensionat som representerar en 

viktig del av Falsterbonäsets historia då det ”koloniserades” av sommargäster 

under tidigt 1900-tal. Byggnadens välbevarade yttre och den omgivande äldre 

bebyggelsen förstärker de kulturhistoriska värdena.  

 

 

Barnkolonier och semesterhem 
 

Ett av Falsterbonäsets kännetecken är de många barnkolonier och 

semesterhem som finns och har funnits här. Det finns idag ett antal kvar men 

en del har rivits eller omvandlats till privatbostad. 

Sjötorpets skollovskoloni i Kämpinge, var en villa som köptes 1918 och 

gjordes om till koloni, den revs 1983. 1908 byggdes Trelleborgs 

skollovskoloni i det så kallade Gyaområdet vid Östersjövägen i Kämpinge, det 

är numera rivet och på platsen har daghem och skola byggts. Det fanns några 

kolonier med inriktning på barn med lungsjukdomar, ett för barn från 

Trelleborg på Kungsmansvägen, kallat Solbacken och Malmö allmänna sjukhus 

hade den anläggning som nu tagits över av FBU vid Falsterbovägen. Huset som 

flyttats från Baltiska utställningen 1915 brann ned 1945. 

 

Höllviksstrand EFS  

Höllviksstrand uppfördes åt Malmö TBC-hem men drivs nu av Evangeliska 

fosterlandsstiftelsen EFS som sommargård med uthyrning av rum och stugor. 

Bebyggelsen ligger på en tallskogsbeväxt naturtomt med västra sidan åt havet. 

En huvudbyggnad ligger närmst havet och innanför den finns ett antal mindre 

och senare uppförda byggnader.  
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Huvudbyggnaden har byggts till vid ett par tillfällen. Den är förmodligen 

byggd med en grundläggning på plintar eller stolpar, sockeln är täckt med 

liggande panel. Fasaderna är utförd som liggande stockpanel samt stående 

locklistpanel, kulören är vit bortsett från hörn och omfattningar som är gröna. 

Entrén markeras av ett indraget parti och takfoten hålls uppe av naturvuxna 

träpelare. Sadeltaket är belagt med enkupigt rött tegel i den äldsta delen och 

grå korrugerad plåt i den senare delen.  

Tomten avgränsas av ett trådstaket som hålls uppe av gamla betongstolpar. 

De mindre byggnaderna på baksidan av huvudbyggnaden är också dessa 

huvudsakligen vita med gröna detaljer, byggnaderna är uppförda vid olika tid, 

den äldsta kanske på 1930-talet, någon på 1950-talet och ett antal från 1990- 

eller 2000-talet. Den äldsta av de mindre stugorna är uppförd med brutet 

sadeltak och fönsterluckor. Närmaste granne i öster är FBUs kursgård som 

omfattar ett stort antal byggnader. FBUs gård byggdes som Malmö tbc-hem. 
 

 
Höllviksstrand EFS är idag namnet på den gamla TBC-hemmet. Den ursprungliga byggnaden är 

utökad genom tillbyggnader.   
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På tomten finns flera mindre hus från olika tid. 

 

 
 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Den stora anläggningen har tydliga årsringar 

med detaljer från olika epoker. Läget är iögonenfallande invid väg 100 och 

havet. 

 
Höllviksgården 

Före detta Eslövs sommarkoloni. Byggnaden är uppförd i en våning med 

inredd vind, den har en slätputsad grå sockel och fasader i liggande gul panel 

med vita hörn och omfattningar. Det flacka breda sadeltaket är valmat och 

belagt med tvåkupiga röda betongpannor.  

Tomten är huvudsakligen utformad som en naturtomt och avgränsad med 

ett sentida trådstaket. Fönstren är sentida men anknyter till traditionella 

spröjsade tvåluftsfönster på långt håll. 
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Byggnaden och tomten omfattas eventuellt av skydd i kommunal 

detaljplan. 

 

 
 

Miljöskapande värde: Byggnaden och den stora naturtomten ger en 

uppfattning om hur de äldre sommarkolonierna sett ut. I detaljeringen har 

byggnaden under senare tid genomgått mindre varsamma ändringar så som 

takbeläggning av betongpannor och sentida fönster.  

 

Furubo  

1929 köpte Frälsningsarmén en villa i Kämpinge åt de s.k. slumsystrarna i 

Trelleborg. Byggnaden heter Furubo. Den är byggd på plintar och troligen en 

regelkonstruktion. Fasaderna är klädda med rödfärgad locklist med vita foder, 

omfattningar och hörn. De vita spröjsade tvåluftsfönstren är försedda med 

fönsterluckor. Sadeltaket är lagt med ett sentida tak av plåt som ska imitera 

glaserat rött tegel. På baksidan ett mindre uthus i vinkel. Tomten är 

huvudsakligen utformad som en naturtomt och avgränsad med ett sentida 

trådstaket. 
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Furubo med röd panel i en gles furuskog som ger känsla av en äldre koloni. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Byggnaden och den stora naturtomten ger 

en uppfattning om hur sommarkolonier sett ut under 1900-talets mitt. 

 

Malmö sagostunder  

Verksamheten har sitt ursprung i arbetarrörelsen. Man vill e starta ett 

alternativ till de religiösa söndagsskolorna och bygga en verksamhet på en 

politisk grund. Ur detta utvecklades även sommarvistelse för arbetarbarn och 

från 1908 hyrde Malmö sagostunder en stuga på Ljungdalavägen. 1918 köpte 

man fastigheten med äldre hus. Dessa har successivt byggts om och till. 1953 

hade Sagostunderna utökats till ett område på 30000 m².  

1972 överlämnades verksamheten till Malmö stad som fortfarande 

bedriver sommarhem i denna miljö. Idag kan man ta emot 84 barn per 

tvåveckorsperiod. Barnen är i åldrarna 5-13 år.  

Den stora tomten innehåller många tallar, lekplats, gräsmattor, bollplan 

och ett antal byggnader fördelat på en samling äldre och en nyare kallade 

Nybygget. De äldsta byggnaderna är rester från den bebyggelse som fanns på 

platsen innan Sagostunderna köpte. Den äldsta kallas gammelstugan och är 

troligen från 1890-talet. Andra är byggda under tidigt 1900-tal och kallas 

Röda stugan, Gula stugan och lillstugan. Här finns kök med matsal, lekstuga, 

personalhus, verkstad och kontor. I ett av husen finns fina väggmålningar från 

1940-talet signerade av Malmökonstnären Gunnar Malm. Alla byggnader är 

uppförda i en våning, de flesta med fasader i röd träpanel men vit puts och 

ljusgul panel förekommer också. På de röda och ljusgula husen är fönster och 

omfattningar vita, på de vita husen är fönster och hörn röda. Sadeltaken är 

belagda med svart slätlagd papp. Den stora tomten är inhägnad med ett 

trådstaket.  

Nybygget kallas en grupp med två träpaviljonger ett stycke väster om de 

äldre husen. Denna miljö är anpassad så att barn med fysiska handikapp kan bo 
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här. Båda paviljongerna är uppförda i en våning under plantak, fasaderna 

klädda med gul liggande träpanel och vita hörn och omfattningar.   

 

 
Malmö sagostunders äldsta hus med vitputsade fasader ligger utmed gatan. 

 

 
Till Sagostunder hör ett antal hus uppförda med fasader av röd panel och vita detaljer.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Bebyggelsen har en delvis hög ålder och 

illustrerar framväxten från en enkel miljö till en omfattande verksamhet med 

över hundra års kontinuitet.  
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Föreningsmiljöer  

 

Falsterbo Golfklubb 

Falsterbo GK bildades 1909 och är därmed den tredje äldsta golfklubben i 

Sverige. Initiativet ska ha kommit från en av sommargästerna på hotell 

Falsterbohus. Man bildade Falsterbo GK den 21 oktober 1909 på Hotell 

Kramer i Malmö. Man anlitade en brittisk greenkeeper 1912, William Hester. 

År 1914 invigdes klubbhuset som till delar finns kvar i det nuvarande 

klubbhuset även om detta byggts om och till vid flera tillfällen. Även banan 

har utvidgats och byggts om. 1930 invigdes den nya 18-hålsbanan och under 

slutet av 1990-talet byggdes banan om ytterligare. 

  

 
Utsikt över banan med klubbhuset, den högre delen innehåller de äldsta delarna av klubbhuset 

som byggts till vid flera tillfällen. 

 

Miljöskapande värde: En av landets äldsta banor vars utformning utnyttjat den 

naturliga topografin och bibehållit det öppna landskapet. Klubbhus med 

utformning som anknyter till det ursprungliga på platsen.  

 

 

Övriga miljöer 

 

Kioskerna längs Skanör, Falsterbo och Ljunghusens stränder 

På stränderna längs Skanör, Falsterbo och Ljunghusen har försäljning varit 

förbjuden och därför har inga kiosker byggts här. På Kämpingestranden var 

försäljning tillåten vilket gjort att ett antal kiosker byggts här. Den äldsta var 

kanske den som kallades Strandkiosken. I Callunas bok om Kämpinge står att: 

”19 februari 1923 fick Otto Kristiansson tillstånd att sälja pilsnerdricka. Hans 

hustru Vega skötte strandkiosken på stranden nedanför Hans Levins väg.” 
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Andra kiosker som nämns i Callunas bok etableras på 1930-, 40- och 60-

talen. Det var Kämpingekiosken, vid Klockarevägens utfart mot Fädriften, 

byggd 1953 kallad Sigtunaboden, ombyggd 1969 till ”självköp” och 

minigolfbana. Kiosken är nu stängd. Fädriften byggd 1945 av Anna Olsson, 

nedlagd. Bastukiosken, byggd på 1960-talet med vedeldad bastu. 

Strandhotellets kiosk, nu riven.”35-öres kiosken” från 1940-talet, nedanför 

strandhotellet (Jönssons) och Kaffestugan nedanför badrestaurangen från 

1930-talet.  

 

 
Kämpinge Vattensportklubbs klubblokal, bakom ryggen på fotografen ligger en kiosk kallad heter 

Surfhyddan.  

 
 

 

 
Den s k Bastukiosken vid stranden utanför Östersjövägen i Kämpinge. 
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Miljöskapande värde: Bastukiosken och Surfhyddan är tidstypiska 

representanter för det strandliv som blommade upp på stränderna vid 

Falsterbonäset.  

 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

165 

Trelleborgs kommun 
 

 
 

Trelleborgs kommuns kuststräcka är omväxlande med skiftande landskap. 

Odlingslandskap, strandängar, staden, äldre bybildningar, fritidshus och 

områden med senare tillkommen bebyggelse. Väg 9 löper parallellt med 

kusten österut från Trelleborg. 

Kusten väster om Trelleborg, söder om Kämpingevägen, fram till Skåre, 

har till övervägande del aldrig varit bebyggd utan använts som betesmark. 

Öster om Trelleborg, kuststräckan från Gislövs strandmark via Simremarken 

till Böste läge, är i stort sett helt bebyggd med småhus men strandremsan är 

en öppen sandstrand. I Gislövs strandmark, Simremarken och Beddingestrand 

till Skateholm är andelen fritidshus stor. Vid Gislövs läge till Simremarken 

uppfattas området som dominerande av villor men det finns återkommande 

styckebyggda fritidshus mellan villorna. Karaktären i områden med 

fritidshusbebyggelse är små hus på stora naturtomter, vägarna är ofta grusade.   

Exempelvis Beddingestrand började på 1940-talet styckas upp i 

fritidstomter och har sedan utvecklats från ett område med övervägande del 

fritidshusbebyggelse till ett småhusområde med fler och fler 

permanentboende. Förändringen från fritidshus till permanentboende fortgår 

genom att äldre fritidshus rivs och nya villor byggs eller fritidshus övergår till 

att vara permanentbostad. De grusade eller gräsklädda vägarna asfalteras och 

naturtomterna blir ”villaträdgårdar”. 

Det spirande strand- och friluftslivet kring sekelskiftet 1900 gav också 

upphov till bland annat nöjespalats som Granhyddan, hotellet vid Smygehus, 

Tennisbanorna vid Beddingestrand och senare campingplatserna. Längs 

stranden finns även flera kiosker i anslutning till badplatser exempelvis vid 

Skateholm. Dessa bidrar idag alla till fritidskaraktären.  
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Friluftsbad och badhus 

 

Skateholm  

Beddingestrand är en populär badstrand där en strandkiosk står mellan 

sanddynerna precis ovan den långa badbryggan. Kiosken är byggd i vit 

dekorativ panel med flackt tälttak klätt med papp. Taket är utskjutande och 

ger sol och regnskydd över de som handlar vid de stora luckorna som finns på 

två sidor av kiosken. Vid stranden finns en lång badbrygga på pålar i trä. 

Kiosken ligger mellan Skateholms camping och Beddingestrands Tennisklubb. 

Direkt väster om kiosken finns även Skateholms dagkoloni. Kiosken, 

badbryggan, dagkolonin och campingen bildar tillsammans en samlad fritids- 

och rekreationsmiljö både för turister, badande och barn. Dagkolonin är en 

blåfärgad vinkellänga och används som fritis och vid olika dagsarrangemang. 

När de olika anläggningarna tillkommit är okänt men sannolikt kring mitten av 

1900-talet. 

 

 
Kiosken mellan sanddynerna vid Skateholms sandstrand. 
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Infarten till Skateholms camping.  

 

Miljöskapande värde: Tillsammans med dagkolonin, campingplatsen och 

tennisbanan bildas en samlad miljö för fritid och rekreation. Kioskerna i 

trakten har varit många och ofta varit samlingspunkter men få finns kvar.  

 

 

Hotell och pensionat 

 

Hotell Smygehus 

Vid sekelskiftet 1900 fanns i Smygehamn intresse att bygga ett större 

strandhotell och utveckla badturismen på orten. Men de lokala 

nykterhetskämparna motsatte sig detta och drev igenom att ett sådant hotell 

inte skulle få servera sprit, vin eller pilsner. Tillstånd gavs dock för bygget och 

Hotell Smygehus stod klart 1920. Förutom restaurang och rum för boende 

fanns där en festsal som också användes som biograf. Hotellet drevs i denna 

form fram till 1975 när det såldes och blev en bostadsrättsförening med 

andelslägenheter och en arrendator som skötte restaurang och konferensdelen. 

På 1980-talet uppfördes stugbyn med 41 andelshus runt det gamla hotellet, 

som också byggdes till med konferenslokaler.  

Det ursprungliga hotellet är tydligt urskiljbar som en okonstlad 1920-

talsklassicistisk byggnad. Den är uppförd som en rektangulär länga med en 

stor frontespis ovan entrén. Fasaden är slätputsad vit och taket är klätt med 

rött tegel. Fönstren är symmetriskt placerade, vita småspröjsade men till stor 

del utbytta. Den ursprungliga delen är tillbyggd på båda sidorna samt mot 

havet med en låg glasad veranda. Tillbyggnaderna är uppförda i vitmålat tegel.  

Andelshusen är byggda som 1 ½ plans radhuslängor som ligger något omlott. 
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Vid sidan om hotellet finns en pool, i övrigt består tomten till största delen av 

gräsmatta och strandäng med fristående träd. Marken följer topografin ner till 

havet och stranden. På stranden finns en lång badbrygga i trä. 

 

 
Hotell Smygehus entrésida med den ursprungliga byggnadskroppen I mitten. 

 

 
Hotell Smygehus vy från stranden mot hotellet. Andelslägenheterna är till höger i bild. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Anläggningen ligger med fri utsikt och 

kontakt med havet och sandstranden. Marken mellan hotellet och stranden är 

naturtomt och okonstlad men med en mindre badpool. Hotellet kom till 
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under den tid när badlivet verkligen tog fart. Det är också intressant hur 

nykterhetsrörelsen engagerade sig i samhälls-/fritidsplaneringen, trots 

motstånd byggdes hotellet. Anläggningens användning har ändrats från hotell 

till bostadsrättsförening med restaurang och konferenslokaler. Hotellet har 

även byggts ut med stora volymer som är nästintill dominerande men den 

ursprungliga delen är dock tydligt utläsbar. Strandhotellen på sydkusten ligger 

glest men Smygehus är en representant för det framväxande badlivet med 

badhotell som successivt utvecklats och förändrats utifrån nya förutsättningar. 

Andelslägenheternas arkitektur är välanpassad till topografin och till skånsk 

tradition med vit puts och trånga gränder men i ett modernt formspråk.  

På 1960-talet lanserades en helt ny semesterform, semesterlägenheter, 

som blev ett populärt sätt att semestra framförallt utomlands men även inom 

Sverige. Kanske blev det än mer populärt med andelslägenhet i Sverige på 

1970-talet när en nyinförd skatt på charterresor fördyrade utlandssemestern? 

 

Pensionat Rosengården, Beddingestrand  

Pensionatet som ligger cirka 300 meter från havet byggdes cirka 1929 och 

kallades Strandstugan. Ägarna bodde i huset där de drev café och pensionat 

från 1929 till 1980. Det låg strategiskt till, nära stranden och Beddinge 

järnvägsstation. Byggnaden liknar en stor villa och har idag gulputsade fasader 

med brutet plåttak. Mot vägen avgränsas trädgården med ett staket med 

cementstolpar och en smidesport med texten Rosengården. Pensionatet är 

moderniserat och i drift. 

 

 
Beddingestrand pensionat Rosengården 

 
Miljöskapande värde: Pensionatet i 1920-talsklassisk stil uppfördes när kusten 
började bebyggas och när fritiden och semestrar ökade. Anläggningen fungerar 
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ännu idag som pensionat. På sydkusten är pensionaten få i jämförelse med 
Skånes västkust. 

 

Restaurang Pärlan 

Restaurang Pärlan är uppförd 1954 intill sandstranden och ett grönområde i 

Beddingestrand. 1933 lät Beddinge Havsbad AB uppföra en sommarrestaurang 

under namnet Bedinge Saltsjöbad, denna totalförstördes i en brand 1952. Man 

lät snart uppföra den nya restaurangen som stod klar 1954 och som på 1970-

talet fick namnet Pärlan. Restaurangen där man även ordnade danser var 

mycket populär fram till 1980-talet. Beddinge hade således två dansplatser. I 

början av 1980-talet hyrde restaurang Pärlan pensionat Annexet och döpte det 

till Pärlebo. 1935 lät fröken Simonsson bygga pensionat Annexet vars gäster åt 

sina huvudmål på Granhyddan. Idag hyrs huset av ett föräldrakooperativ som 

bedriver förskolan Solöga. Byggnaden står i kvarteret väster om Pärlan. 

Pärlan är uppförd i gult tegel med markerade utkragande 

fönsteromfattningar av vit puts. Det flacka sadeltaket är täckt med rött 

taktegel. Mot havet finns även en veranda i brun panel med stora fönster och 

skylten Bar - Kiosk. Skylten vid entrén visar att här funnits restaurang, dans 

och bar.  

Intill Pärlan finns en kiosk och minigolfbana från 1940-talet. Fram till 

1970-talet var banan mycket populär och i kiosken kunde man köpa bland 

annat godis och glass, i dag är de åter i bruk under sommarsäsongen. I 

Beddinge har det sedan 1920-talet funnit ett stort antal kiosker som vanligtvis 

varit samlingspunkter för lokalbefolkningen och turister, idag är de flesta 

kioskerna borta. Vid stranden har funnits en badbrygga liksom på så många 

sandstränder längs syd- och östkusten, idag finns bara rester av en brygga och 

föreningen Beddingebrygga önskar bygga en ny brygga med bastu. 
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Restaurang Pärlan. Fasaden som vetter mot havet. 

 

  
Minigolfbanan med kiosk. Till höger den raserade badbryggan på sandstranden. 

 

Miljöskapande värde: Restaurangen har varit stängd i mer än tio år. 

Tillsammans med Granhyddan bildar den ett nav för fritids- och nöjeslivet på 

Beddingestrand och med minigolfbanan och kiosken samt den före detta 

bryggan är platsen ordnad för att lokalbefolkningen och turister här kunde 

erbjudas både aktivitet, nöje, mat och dryck. Restaurang Pärlan är uppförd i 

tidstypisk arkitektur men med influenser från sydligare länders arkader, 

charterturismen gör sig synlig i arkitekturen i Sverige. Minigolfbanan är en av 

de äldsta längs Skånes kust och kiosken är en av Beddinges få bevarade kiosker. 

 

Skateholms pensionat 

Pensionatet som ligger vid Pensionatvägen några hundra meter från havet vid 

Beddingestrand liknar en stor villa med glasade altaner mot trädgården. På 

1910-15 års karta finns en byggnad på tomten. På 1970-års karta är huset 

utritat som pensionat. Troligen är huset en privatvilla som byggts om och ut 

till pensionat när efterfrågan ökade kring 1930-talet. Från Pensionatet var det 

relativt nära till Beddinge järnvägsstation vilket kan ha varit gynnsamt innan 

privatbilismen tog fart. 

 

 
Skateholms pensionat 
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Miljöskapande värde: Pensionatet inrättades när fritiden och semestrarna 

ökade, det är i drift idag. På sydkusten är pensionaten få i jämförelse med 

Skånes västkust. 

 

 

Campingplatser och stugbyar 

 

Dalabadet 

Dalabadet anlades i slutet av 1920-talet på kommunalt initiativ sedan det 

kommunala kallbadhuset öster om Nyhamnen i Trelleborg låg i vägen för 

hamnens expansion. Vid Dalabadet anlades en restaurang, det anordnades 

simundervisning och på 1950-talet tillkom camping med semesterstugor. 

Olika buskar och trädslag planterades genom Planterings- och 

försköningsföreningen. Dalabadet är fortfarande en populär bad- och 

campingplats och en lång badbrygga anlades 2006. I anslutning finns också 

tennisbanor och fiskeklubb. 

 

  
Dalabadets campingstugor och kiosk.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Ett relativt tidigt anlagt friluftsbad som 

tillkom på kommunalt initiativ och eftersom det fanns behov av arrangerade 

bad och simundervisning. Campingområdet har bevarad karaktär av 1950-tal 

med enkelt utformade stugor på naturtomt. Att Dalabadet anlades av 

kommunen tyder på att badet var till för alla och inte som ofta de tidiga 

kallbadhusen för de övre samhällskikten. 

 

Nybostrand  

Öster om Gislövs läge uppfördes Trelleborgs Missionsförsamlings 

semesteranläggning Nybostrand. Denna färdigställdes 1946 och består av olika 

byggnader för uthyrning samt en konferensgård och en liten camping med café 

och glasskiosk. Mest särpräglade är de fem uthyrningsstugorna som mest ser 

ut som tält med gavelfasader av vitmålad panel och stora tak av tvåkupiga 

betongpannor. Stugmodellen ”Toppstugan” ritades på 1960-talet av arkitekt 

SAR Folke Hederus och marknadsfördes som en enkel billig stuga som man 

själv kunde uppföra efter typritningarna.  
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Anläggningens lantliga lokalisering antyder att man behövde bil om man 

skulle stanna och campa en längre tid och hade mycket packning. För en 

dagsutflykt gick det säkert bra att cykla från Trelleborg. Och det gör det 

fortfarande. Området mellan Nybostrand och Gislövs läge har förtätats med 

villor från 1970-tal och framåt.  

 

 
Dalabadets karaktäristiska uthyrningsstugor, ”Toppstugan”. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Semesterhemmet tillkom vid den tid när 

många organisationer och sociala föreningar skaffade semesterhem och är 

typisk i detta sammanhang. Anläggningen drivs i kristen och drogfri anda. 

Restaurangen, samlingssalen och stugorna är välbevarade tidstypiska på en 

skyddad naturtomt precis intill sandstranden för bästa rekreationsmöjligheter.  

 

 

Föreningsmiljöer 

 

Beddingestrands Tennisklubb 

Sture Kullenberg från Skurup hade 1912 besökt de Olympiska spelen i 

Stockholm och samma år bildade han och några andra en tennisklubb i Skurup. 

1915 beslöt han att anlägga en tennisbana i Beddinge. Två banor tillkom 

senare, 1932 och 1937. 1933 startade Beddingespelen och genom åren har 

många svenska tennisstjärnor spelat här, bland andra Björn Borg. 1968 såldes 

banorna till Trelleborgs kommun och arrenderas nu av Beddingestrands 

tennisklubb. 

Den anrika tennisanläggningen har kvar de tre utomhusbanorna belagda 

med röd sand och en träningsbana. Intill banorna finns tre små byggnader; 
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klubbhus, omklädningsrum och vaktmästeri. Alla byggnaderna är klädda med 

liggande vitmålad fasspontpanel och gröna detaljer. Vaktmästeriet med 

snickarglädje är från banans begynnelse medan de två andra är något senare. 

Tennisklubben är belägen alldeles intill sandstranden men vyn till stranden var 

tidigare mer öppen.  

 

 
Omklädningsrum 

   
Det gamla vaktmästeriet och tennisbanorna.         

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: En välbevarad anrik tennisbana och 

byggnader som än idag är i flitig användning. Detaljer i byggnaderna som 

pärlspontpanel och spegeldörrar är bevarade. Läget intill stranden erbjuder 

bad och rekreation i samband med den aktiva fritiden med tennisspel. 

 

Föreningen 901 Karl XII och Hemmets Lycka, Gislöv 

IOGT-NTO:s har en föreningslokal på Öster i Trelleborg som är byggd 1901 

och är ett tidstypiskt exempel på folkrörelsernas byggande. Bebyggelsen här 

består till dess äldsta delar av den typiska utomplansbebyggelse som brukade 

anläggas intill städernas infartsvägar. Här växte arbetar-, fiskar- och 

hantverkarbebyggelse fram oreglerat. Förutom bostäder fanns också viss 
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handel och ett stort antal lönnkrogar. Att IOGT-NTO har en föreningslokal 

från 1901 har sin förklaring.  

Föreningen har även ett sommarhem på Järabackavägen i Gislöv. Under 

mitten av 1900-talet blev det vanligt att olika föreningar med socialt 

engagemang skaffade sommarhem. Huset är byggt 1963 på en naturtomt och 

beläget i ett område med både fritidshus och permanenta bostadshus nära 

havet. Här finns samlingslokal för 50 personer. Huset som är välbevarat är 

uppfört i sportstugestil med brun liggande panel med vita detaljer och flackt 

sadeltak. 

 

 
Sommarhemmet på Järabackavägen vänder sig mot havet. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Sommarhemmet är uppfört när det blev 

vanligare att föreningar skaffade sommarhem, i detta fall 

nykterhetsföreningen. Det är byggt i tidstypisk sportstugestil på naturtomt 

och används av föreningen. 

 

 

Övriga miljöer 

 

Granhyddan festplats och camping.  

Anläggningen ligger norr om kustvägen på Beddingestrand och består av 

festplatsen med restaurang Granhyddan och dansrotundan samt campingplats 

med campingstugor. Intill campingen finns även bangolf och Sveriges 

sydligaste golfbana. 

Från 1880-talet fanns på platsen för Granhyddan en paviljong för Lilla 

Beddinge skyttegille. Kring 1912 tillkom en dansbana och när paviljongen blev 
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för liten uppfördes restaurang Granhyddan 1922 med röd- och vitmålad 

träpanel och glasveranda. Restaurangen fick tack vare den stora mängden 

besökare byggas ut redan 1929 och 1932 byggdes en ny dansrotunda. Till 

dansbanan kom man främst med cykel eller som familjerna från slätten med 

häst och vagn. Sina riktiga glansdagar nådde Granhyddan under 1940- och 

1950-talen. Idag ingår anläggningen i ett campingområde. Campingen är 

troligen från senare delen av 1970-talet.  

Restaurangbyggnaden har en osymmetrisk korsformad plan och präglas av 

flera utbyggnadsetapper. Fasaden är klädd med vita eternitskivor och taket är 

till största delen belagt med eternitplattor i fassettmönster. Fönstren är 

generellt vita småspröjsade och omfattas av röda träfoder. Även detaljer är 

röda. Karaktärsgivande är de uppglasade altanerna, de stora lunettfönstren och 

panel i gavlarna samt två spetsiga dekorativa frontespiser, alla med 

småspröjsade vita fönster. De flesta fönstren är nyligen ersatta med 

kompositfönster med tunn lösspröjs och planglas. I norr finns en anlagd 

romantiserande trädgård. Mot dansrotundan är marken belagd med röd så 

kallad byasten. 

Dansrotundan från 1932 är en åttakantig byggnad i trä. Fasaden är indelad i 

fält av röd panel och fönsterband i småspröjsade fönster runt hela byggnaden. 

Taket är klätt med eternitplattor i fasettmönster, nedre delen av taket i 

korrugerad plåt. Karaktärsgivande är formen på byggnaden och de 

småspröjsade smäckra fönstren med munblåst glas. 

 

 
Restaurangen vid Granhyddan. 
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Dansrotundan vid Granhyddan. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: En av få bevarade av de många dansbanor 

som funnits längs Skånes kust. Efter att i flera år till stor del stått oanvänd är 

campingen och restaurangen nu igång och under upprustning. 

Restaurangbyggnaden och dansrotundan har ett stort socialhistoriskt värde, 

även om platsen idag har förlorat något av sin funktion som given mötesplats i 

Beddingestrand. Dansbanan kom framförallt till för att den låg vid badorten 

och kombinationen med restaurang ökade folks intresse för att komma till 

Granhyddan på dans.  

Byggnadernas karaktär och funktion är tydligt avläsbara och de är ett 

viktigt landmärke på orten. Viktiga detaljer i arkitekturen är de smäckra 

munblåsta glasen, takvinklarna, taktäckningen och omsorgsfullt utvalda 

originalmaterial.  

 

Smygehukkiosken 

Kiosken står mellan väg 9 och Smygehuk hamn vid Sveriges sydligaste udde. 

Att platsen är Sveriges sydligaste udde är en dragningskraft i sig. Byggnaden är 

sannolikt uppförd på 1970-talet som kiosk i en stil som ska se ut som 

korsvirke. Vid hamnen finns även gästhamn, Smygehuks båt- och segelklubb, 

fiskrökeri, café och hantverksbod samt en allmän toalett. Några av dessa är 

ombyggda äldre hus andra nybyggda. Intill kiosken finns en äng där många 

campar med husbil eller husvagn. Kiosken och de andra anläggningarna ligger 

samlade vid den gamla fiskehamnen och har idag karaktären av en plats för 

turism och fritid.  
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Smygehukkiosken en dag i juni. Vintertid är kiosken stängd. 

 

Miljöskapade värde: Kiosken är uppförd i en tidstypisk ”fuskskånsk stil” med 

korsvirke som är identitetsskapande för Skåne. Att platsen övergått alltmer 

från fiskehamn till turistplats sammanfaller med när bilsemester började bli 

vanligt, platsen andas 1970-tal och sommarminnen. Kiosken uppfattas som 

centrum i miljön som ligger samlad invid hamnen. Smygehuk har en given 

dragningskraft som Sveriges sydligaste udde. 
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Skurups kommun 
 

 
 

Kustområdet omfattar sandstränder som utnyttjas av bad- och friluftsgäster, 

naturreservat, ängs- och betesmarker samt bebyggelse utmed väg 9. Långa 

sträckor är i stort sett obebyggda eller med inslag av utflyttade gårdar. Längst i 

väster vid Bingsmarken finns styckebyggd fritidshusbebyggelse och med tydlig 

karaktär av att husen är just fritidshus. Små, låga hus med målad träpanel. 

Kustbebyggelsen öster om Abbekås fiskeläge har utvecklats med fritidshus och 

inslag av permanent bebyggelse. De större badplatserna och camping som 

även erbjuder bland annat försäljning i kiosk, grillplats och bangolf finns vid 

Bingsmarkens camping och friluftsområde samt vid Mossbystrand. 

Mossbystrand är ett naturskyddat fritidsområde. 

I Skurups kommun finns inte traditionen med badhotell och andra ordnade 

anläggningar förutom campingplatserna. De hotell, restauranger och caféer 

som finns idag är främst ombyggda gårdar, exempelvis Hotell Mossbylund, 

Mossby kaffestuga och Abbekås Hotell och Hamnkrog.  

I Abbekås hamn med gästhamn och båtklubb finns duschar, toaletter, 

tvättmaskin, pentry och drivmedel. Under sommaren finns även en kiosk. I 

Abbekås finns också en golfbana med restaurang.  

 Skurups kommun representerar en kuststräcka som behållit den enklare 

och för alla tillgängliga möjligheten till fritidsliv med tältplatser, idag 

campingplatser med servicebyggnader och några stugor.  
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Några styckebyggda fritidshus finns mellan väg 9 och stranden öster om Abbekås.  

 

Campingplatser och stugbyar 
 

Bingsmarkens camping. 

Bingsmarken ligger mellan Trelleborg och Ystad. 50 meter från havet finns 

campingplatser och sju campingstugor. Campingen har varit i drift åtminstone 

sedan 1970-talet som tältplats. Den är naturmark med sand/gräsmark i 

glesvuxen tall- och björkdunge. Till campingen hör också reception, bangolf, 

boulebana, volleyboll och lekplats samt café, affär och grillplatser. Här finns 

en populär badstrand för allmänheten och brygga anpassad för 

funktionshindrade. 

 



 

181 

 
Bingsmarkens camping. 

 

Miljöskapande värde: Campingen är en god representant för tältplatser som 

utvecklats till camping med både stugor och husvagnsplatser och den enda 

strandcampingen i Skurups kommun. I Skurups kommun är campingen den 

karaktärsgivande formen för turism, fritid och badande.   

 

 

Barnkolonier och semesterhem 
 

Solhaga, Frälsningsarméns barnkoloni, Skateholm  

Solhaga, som ibland kallades för Skateholm, öppnades 1 juni 1937 och 

stängdes 1969. Det var alltid en Slumstation (socialt center skulle vi nog 

närmast kalla det idag) som var ansvarig för koloniverksamheterna. I detta fall 

var det Slumstationen i Lund som ansvarade. Frälsningsarmén har inte kvar 

huset eller tomten idag och Slumstationen i Lund är nerlagd. 

Byggnaden ligger på en stor tomt nära sandstranden. Solhaga uppfördes i 

funkisstil och tomten bestod av strandäng med gräs och sand. Byggnaden har 

senare tilläggsisolerats med gult tegel och funktionen är ändrad till 

privatbostad, trädgården har fått karaktären av anlagd villaträdgård. Man kan 

ändå utläsa att byggnaden på den stora tomten ursprungligen haft en annan 

funktion än privatvilla. På senare tid har en ny villa uppförts mellan Solhaga 

och stranden. Detta har medfört att det för kolonier karaktäristiska fria läget 

intill sandstranden med möjlighet att springa rakt ut på sandstranden delvis har 

gått förlorad. 
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Solhaga, vy från väg 9 mot stranden som skymtar bakom flaggstången. Funkis stilen och att detta 

varit en offentlig byggnad är avläsbar. 

 

Miljöskapande värde: Byggnadens storlek och stora tomt vittnar om att den 

uppförts som en anläggning för allmänt ändamål. Längs sydkusten har funnits 

ett antal barnkolonier men de har alla förlorat sin funktion. Även om 

funktionen förändrats och huset byggts om är minnet av 

barnkoloniverksamheten fysiskt bevarat genom byggnaden. 
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Ystads kommun 
 

 
 

Ystad kommuns kust består huvudsakligen av sandstrand och erbjuder många 

möjligheter för bland annat fritid och rekreation. Bebyggelsen är i stor sett 

koncentrerad till byarna och staden med undantag av gårdar eller andra 

anläggningar utefter väg 9 och kustvägen. Utmärkande är de stora grupperna 

av fritidshus vid Sandskogen, Nybrostrand och Löderups strandbad.  

Medelpunkten för badorten Ystad är Sandskogen och hotellanläggningen 

Ystad Saltsjöbad. Saltsjöbadet skapades 1897 med kurortstanken som drivande 

faktor. Sandskogen öster om Ystad är ett av de äldsta sommarstugeområdena i 

Skåne där de första stugorna uppfördes i slutet av 1870-talet.  I slutet av 1850-

talet började Ystads invånare göra utflykter till skogen och snart byggdes här 

en skjutbana och en dansbana. För att skogen inte skulle bli en plats för de 

välbärgade infördes möjligheten att arrendera en ”bordsplats”. Det var ett 

anvisat område där innehavaren hade rätt att sätta upp ett bord med bänkar 

och ett låsbart skåp för porslin. Bordsplatsen kunde sedan byggas på för att bli 

”tält”, ”lusthus”, ”paviljong” eller ”villa”. Från 1930 talet har området 

kompletterats med fritidshus i en stor variation av byggstilar. Ett tydligt inslag 

i Sandskogen är också de många badhytterna som började byggas kring 1930. 

I Sandskogen har funnit flera caféer och pensionat sedan tidigt 1900-tal. 

Den första kaffeserveringen startades 1904 och fram till 1920- och 1930-talen 

blev de allt fler. Det var oftast kvinnor, både fröknar och fruar, som hyrde en 

villa och i den startade sin kaffeservering. De första caféerna finns inte kvar 

idag eller har återgått till att bli privatvillor. 

I de västra delarna av Nybrostrand ligger ett fritidsområde med golfbana, 

campingplats, kiosk, tennisbanor. Längre österut finns Nybrostrands 

friluftsbad och ett fritidshusområde byggt på 1960-talet. Området bebyggdes 

av en byggmästare med gruppbebyggelse för att säljas till privatpersoner. Den 

enhetliga karaktären med låga hus i lättbetong och mörk panel och flacka tak 

är mycket tydlig.  
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Vidare österut ligger det militära övningsfältet Kabusafältet som är betes- och 

jordbruksmark, men utnyttjas även flitigt för rekreations- och friluftsliv. I 

Kåseberga samhälle finns en fiske- och fritidshamn med rökeri, caféer och en 

idrottsplats. Löderups strandbad är ett område med cirka 265 fritidshus med 

enstaka helårsboende. I östra delen av kommunen finns Sandhammarens stora 

flygsandfält med badstränder och glest spridd fritidshusbebyggelse. 

Sandhammarens långgrunda vatten och den milslånga sandstranden är en 

mycket populär badstrand. En lång grusväg som kantas av enstaka glesbyggda 

fritidshus leder fram till en parkering med kiosk och toaletter vid badstranden. 

Sandhammaren kännetecknas av att det inte finns större anordnade 

anläggningar utan stranden är bara en strand. 

På 1930-talet arrangerades flitigt utställningar för att ”lära ut” hur fritiden 

skulle spenderas. Så även i Ystad, utställningen ”Fritiden” byggdes upp mitt i 

Ystad 1936. Tanken var att visa på fritidens betydelse för "att skapa goda, 

sunda och harmoniska människor". För utställningen byggdes "Bollen” med en 

för dåtiden ny teknik och blev mycket uppmärksammad inom arkitektkretsar. 

Under utställningen fungerade den som restaurang. Idag är Bollen en 

idrottshall.  

 

 

Friluftsbad och badhus 

 

Badhytterna i Sandskogen 

Ett tydligt inslag i Sandskogen är de många badhytterna. Badhytterna av väv 

eller trä började byggas kring 1930. Bättre bemedlade hyrde en strandtomt på 

vilken de reste sin badhytt. Men byggena utestängde stora delar av stranden 

för gemene man.  

Marken som badhytterna står på arrenderas än idag men själva badhytten 

äger man själv. Badhytternas gemensamma nämnare är att de är små, klädda 

med panel, har sadeltak och står mycket tätt på rad eller i en stor halvcirkel. 

Badhytternas storlek får vara max 5 kvadratmeter och höjd till nock 3,5 

meter. Badhytterna har en varierad ålder och vissa är helt nybyggda. Det finns 

en tendens att de äldre, som är en något enklare och mindre dekorerade än de 

nyare, finns närmast Ystad Saltsjöbad. Badhytterna står dels alldeles intill 

sandstranden och dels i den glesa skogen tillsammans med 

villorna/fritidshusen.  
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De färgglada badhytterna står här mellan fritidshusen i skogen. I bakgrunden skymtar en av de 

många villorna med tinnar och torn. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Badhytterna har funnits sedan tidigt 1900-

tal i Sandskogen. De är karaktäristiska för badorten Ystad och följer samma stil 

i utförandet från de äldre till de alldeles nya. Deras historia har gått från att 

höra till de bättre bemedlade till att i större del vara möjliga för fler att köpa 

och använda. 

 

Nybrostrandbadet 

Bassängbadet med tempererat havsvatten ligger nära havet och sandstranden. 

Det började byggas 1962 och omklädningsrummen ett år senare. Innan dess 

hade det funnits simskola i havet vid Svanvägen. Anläggningen består av 

bassäng med hopptorn, vattenrutschbana samt omklädningspaviljong med 

tillgång till bastu. Omklädnings-paviljongen består av en lång låg byggnad 

klädd med gul panel. Byggnaden är typisk för bassängbadsanläggningar från 

mitten av 1900-talet. På 1970-års karta är området utritat som 

”Fritidsområde”. Bassängbadet gav möjlighet till trygg simundervisning samt 

lek allt efter rekommendationer som kom för friluftsbad på 1960-talet. 

Omklädningspaviljongerna och bassängerna har också en typisk utformning 

efter rekommendationerna.  

På stranden intill bassängerna finns en scoutstuga och en tidigare 

barnkoloni, båda i äldre ombyggda gårdar. Norr om väg 9 finns också tennis- 

och golfbana. 
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Nybrostrandbadet 

 

Miljöskapande värde: Tidstypisk anläggning med vitmålade bassänger i betong 

och låga långsmala omklädningspaviljonger i en enkel stil. Placeringen är som 

det rekommenderades för bassängbad att ligga skyddat från vind men nära 

havsstranden. En ordnad och trygg badmiljö. Denna typ av anläggningar 

förespråkades redan under 1950-talet i hälso- och friluftslivsfrämjande syfte.  

Anläggningen utgör tillsammans med golfbanan, tennisbanan och 

campingplatsen en samlad fritidsmiljö sedan mitten av 1900-talet.  

 

 

Hotell och pensionat 

 

Ystad saltsjöbad 

För badlivet och rekreation på sydkusten och i Ystad står Ystad Saltsjöbad i 

centrum. Ystads Saltsjöbad AB skapades 1897 med kurortstanken som 

drivande faktor. Läget invid sandstranden gav och ger en kontinental prägel 

och som initialt framhölls ett ”hälsobringande sjöklimat”. Saltsjöbaden hade 

också en egen hållplats vid järnvägsspåret. Vid 1900-talets början erbjöd man 

både varm- och kallbad, promenader eller cykelturer i skogen, nöjen som 

teater, konserter samt sportaktiviteter bland annat krocket, Lawn-tennis eller 

segelutflykter. Redan då fanns här en idrottsplats och skjutbana på samma plats 

där tennisbanorna ligger idag, väster om hotellet.  

Saltsjöbaden hade under sin första tid stark konkurrens från det modernare 

Falsterbohus som etablerades 1904. Ystad Saltsjöbads första huvudbyggnad var 

i schweizerstil men brann ner 1913. Det dröjde på grunda av första 

världskriget till 1927 innan den nya huvudbyggnaden stod klar. Saltsjöbadet 

hade under denna tid förlorat sin tidigare ställning som välbesökt havsbad men 

blev nu åter populärt.  

Hotellet har utvecklats från anrikt badhotell till dagens konferens och Spa-

anläggning. Centralt i byggnadskomplexet finns huvudbyggnaden från 1927, 

vilken successivt byggts till i olika arkitekturstilar. Den är slätputsade med 

symmetriska fasader, sidorisaliter och flackt sadeltak. Tillbyggnaderna är 

fortsättningsvis putsade eller uppglasade där 1950-tals byggnaden är den mest 

utmärkande i stil. 
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Ystad Saltsjöbad, huvudbyggnaden från 1927. 

 
Ystad Saltsjöbad, tillbyggnad från 1950-talet.  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Ystads Saltsjöbad är en anrik anläggning och 

tydlig mötesplats som kontinuerligt byggts ut efter samhällets förändrade 

förväntningar och krav. Saltsjöbaden har redan från början varit stadens 

förnämsta centrum för badortslivet på den skånska sydkusten. I och med 

Ystads Saltsjöbads tillkomst upptog Ystad en framgångsrik konkurrens med de 

på den tiden dominerande badortsstäderna på västkusten. Huvudbyggnaden 

från 1927 är välbevarad och tillbyggnaderna visar flera tidstypiska 
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arkitekturstilar. Anläggningen ingår i Sandskogens fritidsmiljö och intill finns 

även tennisbanor och promenadstråk.  

 

 

Campingplatser och stugbyar 
 

Sandskogens camping 

Den stora campingen ligger mitt i Sandskogens fritidshusområde öster om 

Ystad och norr om väg 9. Enligt 1970-års karta fanns här då ”tältplats” och 

söder om väg 9 ”semesterby”. Campingområdet består av naturtomt med gles 

tallskog och asfalterade små slingrande vägar. Campingen ägs av kommunen 

men är utarrenderad och drivs i privat regi. Här erbjuds plats för husvagn, 

husbil, tält, olika stugor och minigolf samt närhet till motionsslingor och 

strandbad. Här finns även butik, reception och servicehus.  

Servicebyggnaderna är från 1960/70-talet och stugorna något senare. Mitt 

bland campingstugorna står en äldre liten tegelbyggnad med tälttak vilken 

används som servicehus. Söder om väg 9 finns också semesterlägenheter i 

längor med fasader som ska påminna om korsvirke.  

 

 
Campingstugor och ett äldre servicehus i tegel.  
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Sandskogens camping. 

 

Miljöskapande värde: Campingen har samma utformning vad gäller vägsystem 

och servicehus som på 1970-års karta liksom semesterbyn söder om väg 9. 

Det är en stor camping som successivt byggts ut med stugor och 

husvagnsplatser allt eftersom marknaden förändras till mer ordnad och 

bekväm camping. Tillsammans med semesterbyn och Jaktpaviljongen ligger 

campingen i en samlad miljö med tydlig karaktär av rekreation och fritid. Till 

karaktären bidrar även de många styckebyggda fritidshusen i Sandskogen och 

längs kustremsan öster om Ystad. 

 

Nybrostrand camping 

Campingen ligger intill stranddynerna på naturtomt med glesa björkar. Här 

finns campingplats och servicehus med dusch och toaletter. Det är nära till 

bassängbad, golfbana, bangolf och tennisbanor. Inga stora markarbeten har 

utförts. 

Campingen arrenderas sedan 1968 av Köpingebro idrottsförening och har 

sannolikt uppkommit på 1950/60-talet. På stranden finns också små 

fiskestugor som delvis gjorts om till privata små sommarstugor.  
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Nybrostrand camping. De små röda fiskestugorna står närmast stranden och själva campingen 

något längre upp från strandlinjen.  

 

Miljöskapande värde: Camping på naturtomt precis på strandkanten med tält- 

och husvagnsplats. Campingen har en bevarad karaktär av tältplats utan 

stugor. Campingen ingår i en miljö i Nybrostrand med olika fritids- och 

rekreationsanläggningar. 

 

Löderups strandbad 

Löderups strandbad med restaurang, hotell, stugby, konferensanläggning och 

bassängbad ligger högt i dynområdet intill sandstranden och gränsar till 

Löderups fritidshusområde och camping. Nere på stranden finns också 

restaurang Solglimt och minigolfbana med biljettkiosk. Pensionat och 

restaurang Solglimt etablerades under perioden 1925-35 men ersattes av det 

nya Solglimt 1976. 

Från början, tidigt 1900-tal, var strandbaden en lång sandstrand med några 

fiskestugor som sommargäster kunde hyra. De fösta privata sommarstugorna 

uppfördes på 1920-talet, företrädesvis i de västra delarna. Restaurangen 

uppfördes cirka 1918 av några bönder från Hagestad som bildade föreningen 

Strandbaden. Sedan dess har den successivt byggts till för att bli dagens 

välutrustade anläggning. Strandbaden upplevde en blomstringstid på 1930-

talet. Hit kom folk från närområdet men även ”fint folk” från Lund som kom 

till Strandbaden eller till pensionat och restaurang Solglimt för att tillbringa ett 

par sommarmånader. Restaurangen serverade mat och hade musik varje dag. 

Här fanns då även bland annat dansbana, tennisbana, scoutstuga och minigolf.  

Strandbadens hotell intill den gamla restaurangen kom till på 1940-talet 

och stugbyn med 10 stugor samt reception och barnpool på 1990-talet. Hela 

Strandbaden, sommarvillorna, barnkolonin och restaurangen inkluderade, 
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användes 1943-45 som flyktingläger för de som befriats ur tysk fångenskap. 

1947 startade här simskola vilken senare flyttade till bassängen i Nybrostrand. 

Kusten är hårt drabbad av erosion varför flera byggnader försvunnit, bland 

annat scoutstugan. 

Restaurangen består idag av flera sammanbyggda vita låga längor med 

sadeltak från olika tidsperioder. Uthyrningsstugorna är kejdebyggda i vit panel 

och hotellet utformad som en skånelänga med träpanel och i två våningar. 

Trädgården är enkelt anlagd och mellan byggnaderna finns en bassäng. Från 

hela tomten har man vid utsikt över det öppna havet. 

En bit norr om hotellet och stugbyn finns två små vägar med namnen 

Tivolistigen och Dansbanevägen. Vid den senare ligger en röd träbyggnad med 

karaktären av en dansbana med biljettluckor.  

 

 
Hotellet uppe på sanddynerna med vid havsutsikt vid Löderups Strandbad. 
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Dansbanevägen vid Löderups strandbad.  

 

Miljöskapande värde: Löderups strandbad har lång kontinuitet som 

fritidsområde och träffpunkt. Redan från början samsades lokalbefolkning och 

så kallat ”fint folk” från Lund här. Anläggningen har successivt byggt ut och är 

idag en fritids- och konferensanläggning. Miljön med fritidsstugor, minigolf 

och den troliga gamla dansbanan vid Dansbanevägen bidrar till helheten. 

 

Löderups Strandbads camping 

1945 startade Domänverket tältplatsen och 1972 övertogs den av kommunen. 

Campingen ligger precis på sandstranden öster om Löderups Strandbad. 

Campingen består av sandstranden och naturtomt . Campingstugorna står 

något längre upp mot tallskogen i norr. Vid infarten till området finns en 

enkel servicebyggnad i röd timmerimiterande panel, byggnaden rymmer även 

reception och café. Här kan man förutom de små röda stugorna som troligen 

är från 1970-talet även hyra en husvagn, vilket kan förklara de stora trädäcken 

som är byggda framför en del av husvagnarna.  
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Löderups Strandbads camping. Husvagnar precis på stranden. 

 

Miljöskapande värde: En av Skånes äldsta tältplatser, idag en campingplats som 

erbjuder fler bekvämligheter så som stugor. Närhet till bad och natur. 

Campingplatsen består av naturtomt med få anlagda ytor. Campingen ingår i 

Löderups fritids- och rekreationsmiljö med fritidshus och Strandbadet. 

 

 

Barnkolonier och Semesterhem 
 

Löderupskolonin,  

Kolonitomten skänktes av Gerda Nielsen som var gymnast i olympiska spelen 

1921 och hade tillbringat somrar med att tränat på strandbaden i Löderup. 

Kolonin ritades av arkitekt Karl Erikson och uppfördes 1935. Byggnaderna 

består av en paviljongbyggnad i trä med panel, enkla snickerier och papp på 

taket och en centralt belägen allrumsbyggnad med sovsalsflyglar. Tomten är 

en stor naturtomt med direktkontakt med havet, vilket medgav plats för 

aktiviteter och sunda friska vanor. Förstamajblomme-kommittéerna stod för 

både uppbyggnad och drift och tog varje sommar emot barngrupper. På 1970-

talet upphörde verksamheten men återupptogs av Lions. Idag är byggnaden i 

privat ägo och under renovering. 
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Löderupskolonin. 

 

Miljöskapande värde: Kolonin är ett viktigt dokument över 

barnkoloniverksamheten under 1930-talet och framåt. Det var meningen att 

man skulle erbjuda de barn som hade det sämst ställt att komma ut på landet, 

få frisk luft och ordentlig husmanskost. Efterhand som folk fick det bättre och 

hade råd att åka iväg på semestrar så spelade kolonin ut sin roll. Den är byggd 

som paviljonger på en generös tomt som förebilden för kolonier var. 

Byggnadens karaktär är välbevarad men funktionen är idag privatvilla och 

allmänheten och barnen har mist tillträde till anläggningen. Kolonin ingår i 

fritids- och rekreationsmiljön vid Löderups strandbad. 

 

 

Övriga miljöer 

 

Sandskogens värdshus  

Byggnaden uppfördes av konsul Otto Ljungström 1899 men blev inte värdshus 

förrän 1933. Det ligger i den västra delen av Sandskogen och drivs idag som 

restaurang. Huset är byggt i schweizerstil med målad fasadpanel, skiffertak, 

skorstenar och med rik snickarglädje. Den äldsta delen är tydligt avläsbar och 

till sitt yttre välbevarad. Huset är tillbyggt med en stor glasveranda och har 

under de senaste åren försetts med en stor dominerande inhägnad terrass samt 

plattsättning runt byggnaden. 
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Sandskogens Värdshus. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Den ursprungliga byggnadsdelen är tydligt 

avläsbar och har karaktären av en stor villa. Huset är kraftigt tillbyggt, som 

många tidiga ”Sandskogenvillor”. Typsikt i Sandskogen är även att huset 

byggdes som privatvilla men sedan blev en allmän byggnad, i detta fall 

värdshus. Flertalet andra villor som tidvis fungerat som café eller restaurang 

har återgått till att bli privatvillor medan Sandskogens värdshus nu har en 90 år 

lång värdshushistoria. De stora terrasserna förtar dock den naturnära 

upplevelsen och den ursprungliga idén att både människor och djur fritt ska 

kunna röra sig mellan villorna i skogen. 

 

Fritidsbaren  

Fritidsbaren som ligger alldeles på strandkanten mitt i Sandskogen drivs sedan 

1936 som strandcafé. Huset byggdes av en sjökapten som fritidsvilla cirka 

1900. Dess invändiga utformning är inspirerad av fartyg. Utvändigt har huset 

en tydlig karaktär av typisk ”Sandskogenvilla” med snickarglädje samt de 

typiska utbyggnadsfaserna i olika vinklar och en glasad altan. Huset är även 

utbyggt med kiosk och en liten träterrass. 
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Fritidsbaren. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Välhållet och typiskt för Sandskogen 

successivt utbyggd villa. En typisk representant för villor i Sandskogen som 

relativt tidigt byggts om till serveringsändamål i samband med att semester 

och fritid ökar för fler. Flertalet andra villor som tidvis fungerat som café eller 

restaurang har återgått till att bli privatvillor.  

 

Jaktpaviljongen  

Jaktpaviljongen ligger intill väg 9 i den östra delen av Sandskogen. Huset 

byggdes i slutet av 1800-talet som en jaktpaviljong till kommunens herrar som 

jagade i skogen. En bit in på 1900-talet blev jaktpaviljongen café. Enligt 

traditionen ska alla caféerna i Sandskogen öppna för säsongen första maj 

klockan sju på morgonen och detta följer Jaktpaviljongen än. 

Inledningsvis bestod Jaktpaviljongen av en liten åttakantig byggnad. Den 

byggdes ut på 1980-talet för att möjliggöra även inomhusservering. Den 

åttakantiga formen är ändå behållen och den ursprungliga byggnaden finns 

bevarad med sin fasadpanel och sina munblåsta fönsterglas mitt inne i dagens 

byggnad. Serveringsdisken är från 1960-talet och kommer från Domus i 

Trelleborg.  

Några av de smäckra vitmålade trädgårdsmöblerna är bevarade sedan den 

första cafétiden. Till anläggningen hör idag även några enkla 

övernattningsstugor. Alla byggnaderna har en sammanhållen stil i gulmålad 

locklistpanel och paviljongen har tälttak klätt med shingel.  
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Jaktpaviljongen har idag även inomhusservering. 

 

Miljöskapande värde: Byggnadens historia börjar som jaktpaviljong till 

kommunens övre samhällsskikt och vittnar om hur de umgicks. Den har 

senare övergått till att bli café med uthyrningsstugor och är idag till för alla. 

Den gamla byggnaden finns bevarad inne i den nya och anläggningen har en 

bevarad karaktär av paviljong. 
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Simrishamns kommun 
 

 
 

Simrishamns kuststräcka är varierande med vidsträckta sandstränder 

omväxlande med klippig kust, strandängar, skogsplanteringar och flertalet 

fiskelägen. Här finns många strandbad exempelvis Mälarhusens strandbad, 

Kyls strand och Borrby strandbad.  Bebyggelsen är utspridd i stort längs hela 

kusten och består främst av glest liggande fritidshus och gårdar mellan 

fiskelägenas samlade bebyggelse. Ett större samlat fritidshusområde är 
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Havängs sommarby med mestadels styckebyggda ”sportstugor” på 

arrendetomt. 

Simrishamn, Kivik och Vitemölla blev under 1800-talets slut något av 

moderna badorter med badhotell. 1923 anlades i Kivik bland annat den under 

början av 1900-talet populära Kvasa sol- och luftbadanstalten, anlagd efter 

schweiziskt mönster. Ovan entrén fanns en skylt med texten ”Naturen Helar”. 

Flera pensionat inreddes främst i befintliga större villor nära badstranden. Det 

var framför allt rikt folk från städerna som kom för att fira några veckors 

hälsosamt havs- och lantliv. 

Från fiskeläge och ”moderna badorter” har kusten utvecklats till dagens 

populära fritidsboende- och turistort. Detta har inneburit att en del hotell och 

anläggningar från tidigt 1900-tal ännu är i drift men hotellen har fått 

konkurrens av många som erbjuder rum och frukost, vanligen inrymda i äldre 

ombyggda gårdar. Fritidshusområden som exempelvis Rörums strand har i 

stort sett blivit permanentbostäder medan många gårdar och hus i fiskelägena 

istället blivit sommarbostäder.  

Kusten är av stor betydelse eftersom den är både tillgänglig och inbjudande 

med öppna siktlinjer. Skåneleden och Österlenleden följer kusten på en lång 

sträcka.  

 

 

Friluftsbad och badhus 

 

Kyhls restaurang 

Kyhls restaurang är en slätputsad byggnad i funkisstil tillbyggd i etapper. 

Anläggningen är inte i drift och fler uppgifter om anläggningen har inte gått att 

finna. Här finns även en rödmålad kiosk i enkel stil, troligen från 1950/60-

talet. Kring restaurangen står ett antal fritidshus av varierande ålder, de äldsta 

från ca 1930-talet till alldeles nybyggda. 

Direkt norr om platsen har funnits hotell Villa Myrbacka och Kyhls Skogs 

dansbana. Villa Myrbacka uppfördes 1920 som strandhotell.  
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Kyhls restaurang och kiosk. 

 

Miljöskapande värde: Kyhls restaurang är en av få strandrestauranger som 

funnits på sydöstkusten. Kiosken är tidstypisk från kioskernas glansperiod vid 

mitten av 1900-talet. Platsen har sedan Villa Myrbackas tid och den tidigare 

dansbanan haft en koppling till fritid och rekreation.   

 

Tobisviksbadet 

Simrishamns första kallbadhus ska ha funnits vid Badhushallen nedanför fyren. 

Det var öppet förmiddagar för herrar och eftermiddagar för damer. I början av 

1900-talet tillkom de första dam- och herrkallbadhuset i Tobisviken, väl 

avskilda med plank för att hindra insyn. Dessa slogs sönder i en storm 1905 

och ersattes av nya funkisbetonade badhus. Även dessa var könsåtskiljande och 

stod kvar till 1920-talet men revs på grund av tidens tand. Badhusen användes 

företrädes vis av de högre samhällsklasserna. På kallbadhusen arbetade 

Simrishamnsungdomarna med att gå ärenden, tillhandahålla badlakan samt 

mätte luft- och vattentemperaturen. Här fanns även en rad färggranna 

badhytter vilka förstördes i en storm 1965. Liknande hytter fanns på stranden 

ännu på 1990-talet. 

Idag finns ett tempererat utomhusbassängbad från mitten av 1900-talet 

alldeles intill campingen och sandstranden i Tobisvik norr om Simrishamn. 

Badet har tre bassänger och två trampoliner samt kiosk, butik och gatukök. 

Omklädningspaviljongerna är tidstypiska låga och långsmala klädda med 

liggande panel och bassängerna är av betong och vitmålade. 
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Omklädningspaviljonger vid Tobisviksbadet. 

 

 
Bassängbad med hopptorn. Längst bak i bild skymtas havet. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värde: Tobisviksbadet kan sägas ha ersatt de tidiga 

kallbadhusen. De första kallbadhusen användes främst av de övre 

samhällsklasserna medan dagens bad riktar sig till alla. Dagens anläggning är 

ett tidstypiskt tempererat utomhusbassängbad med långsmala 

omklädningspaviljonger och vitmålad bassäng i betong. Badet erbjuder liksom 

den ursprungliga tanken med bassängbad ett tryggt tempererat bad där man 

kan bedriva bland annat simundervisning. Badet ligger i nära anslutning till 
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campingen, vilket betonades som en fördel för campingar och friluftsbad 

under mitten av 1900-talet. 

 

 

Hotell och pensionat 
 

Hotell Svea, Simrishamn 

Hotell Svea startade som ett enkelt serveringsställe. Det gamla hotellet från ca 

1900 står längst Repslagaregatan, bakom det nya hotellet. Det nya hotellet 

som vänder sig mot småbåtshamnen och havet stod klart 1936. Det är en strikt 

byggnad i funktionalistisk stil med stora glaspartier och en glasveranda 

rymmande restaurang mot havet. Hotell Svea var sedan starten ett populärt 

hotell och mötesplats. 

 

 
Hotell Sveas byggnad från 1936 vy från havet. 

 

Miljöskapande värde: Hotell med anor från sekelskiftet. Det nya hotellet från 

1936 är uppfört i funktionalistisk stil vid den tidpunkt då semestern förlängs. 

Karaktär av fritidshotell med stora glasade partier mot havet. Hotellet har 

sedan start varit en populär mötesplats och hotell. 

 

Hotell Hanöbris Kivik 

Hanöbris byggdes som privatbostad år 1900 för att under 1950-talet bli hotell 

och restaurang. 1963 byggdes villan till med 22 rum och matsal. Hanöbris 

blev då en populär anläggning där det erbjöds danskvällar med levande musik. 

Krögarna hade tidigare drivit hotellet i Vik som låg på den höga strandbrinken 

norr om Vik (annexet till Viks Havsbad finns kvar och är sedan 1961 
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privatbostad). Från 1969 drevs på Hanöbris ett konvalescenthem men 1981 

återupptogs hotellrörelsen med restaurang och konferensmöjligheter och drivs 

idag som vandrarhem.  

Den äldre delen är byggd som en stor villa med ett karaktärsgivande torn. 

Tillbyggnaden från 1960-talet bryter skarpt mot villan men är i sin tur byggd i 

stram tegelarkitektur med betoning på funktion.  

 

 
Hotell Hanöbris byggt 1900 och tillbyggt 1963. 

 

Miljöskapande värde: I Kivik fanns i början av 1900-talet några fåtal pensionat, 

de flesta uppförda som privatvillor, för att senare bli pensionat. Denna trend 

har fortsatt genom att stora villor eller gårdar på senare tid blivit 

hotellrörelser. Hanöbris är ett av de första exemplen på privatvilla som blivit 

pensionat. Hanöbris äldsta del har karaktären av sekelskiftesvilla medan 

tillbyggnaden tydligt visar hotellrumsindelningen i skiljeväggarna på 

balkongen. 

 

Pensionat Moria, Kivik 

Den stora vinkelbyggnaden kallas Moria efter den café- och pensionatsrörelse 

som bedrevs här under 1920-1950-talen. Pensionatsrörelsen har även varit i 

gång under 2000-talet men huset är idag privatvilla.  

Den norra delen uppfördes på 1850-talet och delen mot gatan vid 

sekelskiftet 1900. Byggnaden har under senaste åren återfått ett troligt 

ursprungligt utvändigt utseende med målad panel och snickarglädje. 
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Pensionat Moria på Moriabacken i Kivik. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värde. Välbevarad byggnad uppförd som en stor villa 

med panel och snickarglädje. Ett av pensionaten som har sitt ursprung i när 

Kivik förvandlades från fiskeläge till populär bad- och konstnärsort.  

 

Vitemölla Badhotell 

50 meter från stranden ligger badhotellet i Vitemölla. Hotellet invigdes 1913. 

Den stora vinkelbyggnaden var byggd med röd panel, vita knutar och detaljer 

med en stor öppen veranda mot havet. Efter några år byggdes en veranda till 

och badhotellet fick även en dansbana (dansbanan revs på 1950-talet).  

Hotellet blev vida känt och omtyckt som ett av ostkustens finaste badhotell. 

Hotellgästerna ansågs vara lite finare folk av högre klass och det var något nytt 

på läget när gästerna promenerade längs stranden i sina fina kläder. Gästerna 

kom oftast med tåg till Vitaby station där de hämtades med häst och vagn. 

Personalen och även gäster som inte fick plats på hotellet fick hyra in sig hos 

lokalbefolkningen. 

Under andra världskriget blev hotellet uppsamlingshem för finländska 

krigsbarn och senare för polska kvinnor som undkommit 

koncentrationslägren. I slutet av 1940-talet övergick det till att vara vilohem 

för svenska husmödrar för att åter 1962 bli badhotell. På 1970-talet var 

sandstranden förutom badplats även tältplats. 

Hotellet är idag nyrestaurerat till det yttre och färgsatt i ljusgrått. Den 

stora glasade verandan som rymmer matsal vänder sig mot havet. En 

sidobyggnad med lägenheter till uthyrning och ett lusthus har tillkommit 

under senare tid.  
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Vitemölla badhotell, huvudbyggnaden, vy från havet. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värde: Vitemölla badhotell firar hundra år i år. 

Hotellet är det enda bevarade badhotellet med så gamla anor på ostkusten. 

Huset har bevarad karaktär av badhotell i lätt luftig stil och är i drift. 

Nytillkomna byggnader harmonierar med det gamla badhotellet.  

Hotellet var populärt både för ”finare” badgäster och i kombination med 

dansbanan även för ortsborna. Hotellet har liksom många andra anläggningar 

av denna typ genomgått en krigshistoria som härbärge.  

 

 

Campingplatser och Stugbyar 
 

Tobisviks camping, Simrishamn 

Campingen ligger vid stranden norr om Simrishamn. Här finns tält- och 

husvagnsplatser, campingstugor, reception och servicebyggnad. I anslutning 

till campingen finns en minigolfbana, Tobisviksbadet, fotbollsplan och 

tennisbanan Simrishamns tennisklubb. 
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Tobisviks camping. 

 

Miljöskapande värde: Tobisviks strand har utvecklats till en modern badmiljö 

sedan badlivet kom igång här kring sekelskiftet. Från att ha varit en strand med 

kallbadhus är området nu en komplett fritidsplats med camping och alla delar 

som hör till ett aktivt friluftsliv, minigolfbana, tennisbana och Tobisviks 

bassängbad. 

 

Baskemölla camping 

Campingen ligger i ett naturområde uppe på sanddynerna vid den branta 

sandstranden i Baskemölla. Vid infarten finns en port med texten 

”Fritidsområde” i överliggaren. Campingen anlades troligen redan på 1950-

talet och på 1970-års karta kallas området för fritidsområde. Området består 

av gles skog med sand- och gräsgångar. Här finns tält- och husvagnsplatser 

utan el samt en tennisbana. Den enda byggnaden är servicehuset byggt i 

souterräng i branten ner mot stranden samt en liten byggnad för hushållskärl. 

Servicebyggnaden är i sportstugestil från mitten av 1900-talet med mörk 

liggande panel rymmande kök och matsal i ovanvåningen och tvätt och dusch i 

souterräng. Byggnaden är väl anpassad till naturtomten och vegetationen. 
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Vid entrén till området finns en skylt med texten ”Fritidsområde”. 

 

 
Baskemölla naturcamping. 
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Baskemölla camping. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värde: En unik naturcamping utan el och 

campingstugor.  Före 1970 fanns endast två campingplatser på östkusten, 

varav Baskemölla kanske är en men möjligt är också att den klassats som 

”fritidsområde” och inte tältplats eller camping. Den enda byggnaden är 

servicehuset som är tidstypiskt väl anpassat och välbevarad.  

 

 

Föreningsmiljöer  

 

Österlens golfklubb (Lilla Vik) 

Marken där golfbanan ligger hörde ursprungligen till gården Nyhem. Ehrbergs 

Läder köpte under 1900-talet marken som rekreationsområde för fabrikens 

anställda. Österlens Golfklubb bildades 1945, men redan några år innan dess 

spelades golf på strandängarna här i Vik. Initiativtagare till att anlägga en 

golfbana var provinsialläkare Johann Lehmann från Simrishamn. Han lyckades 

få läderfabrikör Ehrnberg golfintresserad och 1944 tog tanken på att anlägga 

en riktig golfbana form. Lehman tog hjälp av banarkitektexperter och med 

hjälp av traktens lantbrukare byggdes den första sexhålsbanan. 

1946 var sexhålsbanan klar på kullarna utmed havsstranden norr om Vik. 

Till en början använde man annexet till Viks hotell som klubbstuga men 1951 

invigdes den egna klubbstugan, samtidigt som ytterligare tre hål tillkom. 

Klubbstugan används idag som övernattningssuga. 1980 byggdes banan ut till 

18 hål som en klassisk parkbana med influenser av klassisk brittisk 

banarkitektur. Hålens utformning har till del ändrats under årens lopp. På 

Lilla Vik, där Nyhems gård låg, inrättade klubben 1980 restaurang, 



 

209 

andelslägenheter och andra faciliteter. 2001 utvidgades klubben med den nya 

18-hålsbanan på Djupadal där även det nya klubbhuset byggdes.  

Det gamla klubbhuset uppfördes i en stil som skulle kunna kallas en 

blandning mellan nationalromantik och sportstugestil. En enkel länga med 

liggande brun fasadpanel, sadeltak som ursprungligen var täckt med 

tegelpannor, idag papp, och de vita fönstren som från början var spröjsade 

men idag ersatta med ospröjsade. Mittemot huset står en förvaringsbod. Den 

lilla tomten är satt med plattor, skiljs av från golfbanan genom låga buskar . 

Mellan byggnaderna finns en boulebana. 

  

 
Österlens golfklubbs första klubbhus från 1951. 

 

Miljöskapande värde: Gamla klubbhuset på Lilla Viks golfbana.  

Initiativtagare var läkaren som tog hjälp av golfbaneexperter och lantbrukare 

när banan anlades. Klubbhuset är välhållet i en enkel stil även om detaljer är 

utbytta. Det står precis på branten intill havet och golfbanan. Funktionen är 

ändrad till övernattningsstuga men står kvar som en symbol mitt på golfbanan. 

 

 

Övriga miljöer 

 

Kiosken/badhytten i Viks hamn 

Kiosken ligger i fiskehamnen i Vik där det även finns en liten badstrand, och 

det är bara ett stenkast till den långa badstranden norr om Vik. Byggnaden är 

en kombinerad kiosk och badhytt med toaletter. Den är en enkel stilfull 

byggnad från 1900-talets mitt som i detalj är mycket välbevarad. På sommaren 

kan man köpa glass med mera i kiosken, i övrigt har hamnen en bevarad 



 

210 

karaktär av enkel fiskehamn med få gästbåtar. Här finns inga övriga 

fritidsanläggningar även om också Vik var en strand där man tidigt badade i 

havet, vilket de klassiska fotografierna med badande folk i randiga badkläder 

vittnar om. 

  

 
Kiosken/badhytten i Vik. Kiosken finns i hörnet mot vattnet medan den i bild högra dörren leder 

till toalett och omklädningshytt. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värde: En mycket välbevarad byggnad som är den 

enda kiosken och försäljningsstället i Vik. Uppförd under kioskernas 

glansperiod i mitten av 1900-talet i tidstypisk stil. Kombinationen 

kiosk/omklädningshytt är ovanligt men en välanvänd byggnad och plats i den 

lilla fiskehamnen. 

 

Kiosken i Vitemölla 

Kiosken från 1900-talets mitt står i närheten av badhotellet vid Vitemölla 

strand. Kiosken var från 1950-talet och framåt den givna träffpunkten för 

ungdomarna i Vitemölle. Från början var det samma ägare till kiosken som till 

badhotellet. I anslutning till kiosken finns en minigolfbana och boulebana. 

De tidigaste kioskerna under det sena 1800-talet var vanligen 

vattenkiosker som sålde mineralvatten, men även allmänna kiosker som sålde 

lite av varje förekom. Det var ofta kvinnor som förestod de små 

handelsrörelserna av denna typ. En bit in på 1900-talet tillkom glass- och 

korvförsäljning. Kioskens främsta konkurrensmedel var öppethållningstiderna 

och deras guldålder inföll på 1950-talet. Skärpta krav på arbetsmiljön och 

ändrade öppettidslagar gjorde att de sedan minskat i antal. 
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Kiosken i Vitemölla. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värde: Kiosken var Vitemöllabornas och ungdomarnas 

träffpunkt. I ett litet samhälle var kiosken ett av de få ”nöjesutbuden”, förutom 

dansbanan som fanns framför badhotellet, och var/är därför extra viktig. Än 

idag väcker den minnen bland de som bor kvar sedan ungdomen i Vitemölla. 

När badhotellet är för de ”fina” kan kiosken vara till för alla. 

Kiosken är välhållen och byggd i tidstypisk 1950-tals stil. 

Försäljningsluckorna är funktionellt placerade i den lutande väggen och 

pulpettaket skjuter skyddande ut över försäljningsluckorna. Sommartid kan 

man här även idag köpa glass med mera.  

 

Kulla dansplats, Rörum 

I trakten har funnits många dansbanor genom tiderna, men många gånger 

säkert bara en enkel plan jordplätt. Kring sekelskiftet fanns förutom Kulla 

flera närliggande dansplatser bland annat vid Linnehufvuds Dansbana på 

Forsemöllas mark, Åkeslund vid Rackaputt i Rörum, Dalen strax väster om 

Kivik, dansbanan vid Vitemölla badhotell och en vid Stenshuvud.  Åkeslund 

lades ner omkring 1930 efter att kommunalstämman i Rörum infört en 

nöjesskatt.  

Kulla dansplats anlades vid mitten av 1800-talet och har allt sedan dess 

varit mycket populär. Sommartid arrangeras än idag dans varje helg. I gläntan i 

bokskogen finns 100 bord utspridda, det finns en öppen dansbana, biljettkiosk 

och kiosk med försäljning. Alla byggnaderna är från mitten av 1900-talet och 

välanpassade till terrängen och skogen. 
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Kulla dansplats, på bilden kiosk och bord i bokskogsbacken. 

 

Miljöskapande värde: Kulla dansplats är placerad i en skogsdunge utanför 

Rörum. Platsen var sedan start och är än idag en populär dansplats där alla 

åldrar möts. Kulla dansplats är den enda dansplatsen som finns kvar läng 

ostkusten. I trakten fanns under 1900-talets första hälft många dansställen. De 

första dansbanorna i Skåne uppfördes gärna som här i någon skogsdunge eller 

annan naturskön plats. 
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Kristianstads kommun 
 

 
 

Kuststräckan i Kristianstadskommun består främst av långa sandstränder med 

sanddyner och skogsplanteringar för sandflykten. I kommunens norra del 

kring Landön och norrut övergår kusten till att bli skärgård med strandängar. 

Bebyggelsekaraktären är varierad och de enda tätorterna är Åhus och Yngsjö. 

Karaktäristiskt för kustremsan och särskilt Åhus är en blandning mellan 

permanentboende och fritidshus. Kustens ålabodar ligger tätt och är 

karaktärsgivande för fisket. 

När järnvägen drogs fram till Åhus 1870 växte ett fritidsboende upp här. 

De största utbyggnaderna av fritidshus gjordes under 1960- och 1970-talen, då 

byggdes husen i sportstugestil. Äspet, var från början ett fritidshusområde där 

de första fritidshusen byggdes i slutet av 1800-talet. Idag består större delen av 

permanentboende. Husen ligger glest placerade i skogen mellan sanddynerna 

varför karaktären av fritidshusområde ändå är bevarad. Täppet är relativt 

tätbebyggt medan Östra Sand, Olseröds sommarby, Juleboda, Nyehusen och 
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Furuboda har utpräglad fritidshuskaraktär. I de två senaste ligger dock 

fritidshusen mer glest och blandat med små gårdar och bland annat 

skogsvaktarboställe.  

Naturtomterna är fortfarande många i hela området men tendensen att de 

omvandlas till anlagda trädgårdar är märkbar i anslutning till 

permanentbostäderna. I anslutning till den långa sandstranden finns en 

campingen vid Rigeleje, Yngsjö havsbad och vid Östra Sand. Vid 

Täppetstranden finns verksamheter som hotell, restaurang och bassängbad och 

camping.  

 

 

Friluftsbad och badhus 

 

Yngsjö Havsbad 

Området köptes upp på 1930-talet av en privatperson som lät uppföra det 

första fritidshuset vid havet 1936. 1937 byggdes det hus som var starten till 

Restaurang Yngsjö Havsbad med servering och restaurang. 

 Strandremsan öster om Yngsjö är idag ett fritidsområde där fritidshus i 

sportstugestil ligger längs små vägar i tallskogen och Yngsjö Havsbad precis på 

strandkanten. Yngsjö Havsbad består av restaurang, en hotellänga, 

campingplats, kiosk och reception och minigolfbana. Dagens byggnader är 

troligen tillkomna under 1960/70-talet.  

Restaurangen är en enplans byggnad med flackt sadeltak och uppglasad 

fasad mot havet. Fasaderna är klädda med vitt Mexitegel i kombination med 

brunbetsade träpartier. Vid sidan om restaurangen står en hotellänga. 

Byggnaden är vitputsad med flackt utskjutande sadeltak och varje rum har 

egen utgång mot havet. Tomten är naturtomt. Precis på strandkanten står en 

kiosk av röd panel.  Här finns också en camping med reception och glasskiosk 

och minigolfbana. 

En bit ifrån ligger Yngsjö tennisklubbs två tennisbanor och klubbhus. 

Klubben bildades 1964 och den första banan anlades 1965 och klubbhuset med 

omklädningsrum 1967.  
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Yngsjö Havsbad restaurang till vänster och hotell till höger. 

 

 
Kiosk/reception och minigolfbana vid Yngsjö Havsbad. Campingen ligger till höger i bild. 

 

Miljöskapande värde: Här har sedan tidigt 1930-talet funnits några 

fritidshus och en restaurangrörelse. Dagens byggnader från andra halvan av 

1900-talet är uppförda i tidstypisk stil, låga och välanpassade till den öppna 

sandstranden och den skyddande skogen i bakgrunden.  Restaurangen är viktig 

för de som bor i de många hundra stugorna i närheten, det är långt till nästa, 

och den har varit en populär typisk ”söndagmiddag” restaurang för närboende 
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och mer fjärran gäster. Restaurangen är för tillfället stängd men campingen 

och hotellet öppna. 

 

Åhus Strand 

Vid Åhus strand finns en stor hotell- och fritidsanläggning precis på 

strandkanten norr om Åhus. Här finns flera hotellbyggnader, restauranger, 

havs-spa, det tempererade bassängbadet Kantarellenbadet, minigolf samt 

strandbadhytter, omklädningspaviljong och havsbad. Största delen av 

anläggningen uppfördes i mitten på 1900-talet och har byggts till något efter 

1970-talet. Idag finns här också en lång badbrygga som liknar de gamla 

badbryggorna från sekelskiftet 1900 som också hade kallbadhus längs ut. Söder 

om anläggningen, vid Östra Täppet, finns tennisbanor och 

beachvolleybollbana och norrut vid Östra sandar finns sedan 1980/90-talet 

även campingplatsen Regensbogen.  

Byggnadsbeståndet vid Åhus Strand har knappt ändrats mellan 1970-års 

och dagens kartbilder men under 1960- och 1970-talen fanns även en tältplats 

vid Östra Täppet.  

Åhus är åtminstone sedan slutet på 1800-talet känd som badort när 

badtågen sommartid gick från Kristianstad till Åhus sommarstation. Varma 

sommardagar kunde 4 000-5 000 personer stiga av vid sommarstationen vid 

nuvarande Stubbagatans förlängning för att ströva omkring utmed 

Täppetstranden eller för att bada i kallbadhuset. Åhusbanan är en järnväg som 

byggdes 1886 mellan Kristianstad och Åhus. Persontrafiken lades ner redan 

1962 i samband med att bilismen ökade. 

I slutet av 1880-talet fick Åhus sitt första varmbadhus uppfört genom Carl 

Åström och 1890 uppfördes ett andra varmbadhus. Det andra var öppet för 

allmänheten och låg vid ”Furet” på havsstranden. Byggnaden revs 1953. Det 

första kallbadhuset i Åhus uppfördes 1885 som en paviljongsbyggnad ute på en 

lång brygga i havet. Det var inrett med skilda bassänger för damer och herrar 

samt öppen bassäng och enskilda bassänger. Huset förstördes i en storm 1904. 

Ett nytt kallbadhus uppfördes 1905 längst ut på en 100 meter lång brygga med 

läget ungefär mittemot Stubbagatan. 1924 förstördes huset och badbryggan av 

vinterisarna och revs. Åhus fick inget nytt kallbadhus men på 1930-talets 

Häradsekonomiska karta finns tre långa bryggor utritade på sandstranden och 

idag den nya långa bryggan. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85husbanan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristianstad
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85hus
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Hotell och restaurang Åhus strand från mitten av 1900-talet. Den långa badbryggan Åhus 

bryggan.  

 

 
Omklädningspaviljong från mitten av 1900-talet vid Åhus strand. 

 

 Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Åhus är sedan slutet av 1800-talet en 

badort. Badorten hade till och med badtåg från Kristianstad, vilket bidrog till 

vidarebyggande med bland annat kallbadhus då marknaden ansågs lukrativ. 

Här fanns kallbadhus och varmbadhus på sandstranden. Dagens anläggning 

härstammar primärt från mitten av 1900-talet och är en tidstypisk anläggning 

vad gäller arkitektur och anordningar, bland annat hotell, restaurang, 

tempererat bassängbad och omklädningspaviljong. Dagens långa badbrygga 

med portal påminner om det första kallbadhusets brygga som även det hade en 

portal där bryggan börjar. Anläggningen ingår även i ett större system med 

fritidshusbebyggelse i Täppet och Östra sandar som vuxit fram sedan tidigt 

1900-tal, barnkoloni på Kolonivägen samt Regensbogen camping. 

 

 

Campingplatser och stugbyar 

 

Rigeleje camping 

Vid den långa kuststräckan som domineras av fritidshusbebyggelse är Rigeleje 

camping är en av få ordnade campingplatser. Längs kusten löper en smal väg 

med många avstickande små sandvägar till fritidshusen vid stranden. 

Campingen är anlagd på 1970-talet eller något senare, platsen är innan dess 

utritad på kartan som Rigeläge badplats. Campingen ligger i en gles tallskog 

alldeles vid sandstranden. Här finns tält- och husvagnsplatser dock utan strikt 

markerade platser, servicebyggnader, lekplats och minigolfbana.  
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Rigeläge camping. 

 

Miljöskapande värde: Längs den av fritidshus dominerade kuststräckan är 

Rigeleje en ordnad campingplats på mestadels orörd naturtom. Före 1970 

fanns endast två campingplatser på Östkusten, sedan dess har fyra tillkommit 

varav Rigeleje är en. Platsen har höga rekreationsvärden och är allmänt 

tillgänglig. Campingen är välanpassad till terrängen. 

 

Fårabäck  

Fårabäck ligger i ett skogsparti nära stranden och gränsar till Rinkeby skjutfält. 

Vid mitten av 1940-talet lät Trolle Ljungby gods uppföra 90 små stugor i 

Masonite i den glesa skogen vid stranden o Fårabäck. Stugorna såldes sedan till 

privatpersoner. Stugan såldes på arrendemark, men arrendet gäller bara 

marken precis under stugan, ingen tomt. Det finns således inga givna gränser 

mellan stugorna utan grannarna i Fårabäcks stugförening kommer själva 

överens om vilken del man disponerar och sköter. Den lilla stugan har man 

redan från början själv fått bygga ut till 60 m² + källare samt 20 m² altan och 

20 m² friggebod. Området planerades från början också så att antalet hus inte 

får ökas. Inledningsvis fanns inte vatten och avlopp eller el, idag finns dessa 

bekvämligheter framdraget. Ägaren får bo i stugan så länge man vill om året 

men inte vara skriven på adressen. 

De flesta stugorna är utbyggda i olika former och färger men i många kan 

man fortfarande utläsa vilken del som var den ursprungliga lilla stugan. Några 

Masonitestugor är bevarade, Masoniten är lagd och målad så att den ska se ut 

som faluröd locklistpanel. En del ursprungliga utedass i Masonite finns också 

kvar, de används idag som förråd. Stugorna ligger längs små slingriga 

sandvägar och tomterna är till största delen naturtomter.  



 

219 

I anslutning till stugområdet har funnits café och campingplats idag finns en 

liten dansbana på stranden. 

 

 
Ursprunglig stuga i Masonite. Masoniten påminner i utseendet och faluröd locklistpanel.  Endast 

verandan är tillbyggd. 

 

 
Ursprungligt utedass i Masonite. 
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Tillbyggda stugor där den ursprungliga lilla Masonitestugan är tydligt utläsbar igenom sadeltaket i 

vinkel. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: 1929 började Masonite tillverkas i Sverige. 

Materialet blev populärt under funktionalismen eftersom det var enkelt att 

använda och gav eftersträvade släta ytor. Masoniten passade väl in i 

sportstugekonceptet både utifrån idé- och byggnadssynpunkt. Stig Milles, som 

kallas Sportstugans fader, byggde den första sportstugan i Trolldalen Lidingö 

år 1912. Området är nu ett av Sveriges äldsta sportstugeområden. Från 1930-

talet betraktades sportstugan som en möjlighet för var och en att för en 

överkomlig penning komma ut i naturen och leva sunt. 

Fårabäck uppfördes med alla de 90 stugorna på en och samma gång.  

Området har en tydlig fritidshuskaraktär även om stugorna idag ser olika ut. 

Här finns åtminstone två stugor som är i stort sett original med 

Masonitefasader. Gemensamt för stugorna är att de utgår från den lilla 

ursprungliga stugan, de är hus i en våning med fasad i målad träpanel och 

taken är oftast klädda med mörk korrugerad plåt eller papp. Ett nytt hus har 

uppförts som en modern 2000-tals villa och skiljer sig markant från den i 

övriga enhetligheten.  

 

Landön camping 

Campingen ligger vid strandängarna på en udde i norra Skånes skärgård. Här 

finns tält- och husvagnsplatser, servicehus, reception och minigolf. I direkt 

anslutning till campingen finns även en liten dansbana, dock anordnas inte 

längre danser. Intill dansbanan fanns tidigare en strandkiosk. Åtminstone 

sedan tidigt 1960-talet har platsen varit en tältplats. 

Vid Landön finns även Landöns Båt- och sportfiskeklubb med brygga för 

båtar och ett klubbhus sedan 1960-talet.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sportstuga
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trolldalen
http://sv.wikipedia.org/wiki/1912
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Reception och infart till Landön camping. 

 

 
Camping på strandängarna och dansbanan i skogsdungen intill stranden. 

 

Miljöskapande värde: Campingen som är en av kommunens få finns precis på 

strandkanten och är som de flesta campingplatser en tältplats som omvandlats 

till ordnad campingplats. Minigolfbanan och dansplatsen gör miljön till en 

helhet för rekreation och fritid. 

 

 

Barnkolonier och semesterhem 
 

Kristianstads Skollovskoloni, Åhus 

Fastigheten är en gåva från 1910 av familjen Möller till Kristianstads kommuns 

invånare för bedrivande av skollovsverksamhet. Kolonin gav under många år 

kommunens barn en möjlighet för att komma ut i naturen på somrarna. 

Kolonin ligger som typiskt för kolonierna nära havet och även i detta fall nära 

barnens hemort.  
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Byggnaden är uppförd i överensstämmelse med de typritningar som 

upprättades för skolor under slutet av 1800-talet. Stora fönster i de stora 

salarna och en takklädd veranda. Det är välbevarat och visar tydligt att det 

varit en allmän byggnad. Den stora tomten är en naturtomt som sträcker sig 

ner till stranden. Sedan några år tillbaka används huset som vandrarhem.  

Intill kolonin finns några tillhörande småbyggnader samt 

Orienteringsklubben PAN- Kristianstads klubblokal. Denna är uppförd i 

samma arkitekturstil som barnkolonin, panelarkitektur med influenser från 

schweizerstilen.  

 

 
Kristianstads Skollovskoloni. 

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefull: Byggnaden har en välbevarad karaktär. Den 

fungerade under lång tid som barnkoloni och erbjöd i enlighet med 

barnkoloniernas syfte stadsbarnen en stärkande vistelse på landet och vid 

havet. Tomten är en stor naturtomt med närhet till havet vilket gav möjlighet 

till lek och friska sunda vanor. Barnkolonibyggnaden är uppförd i stil med 

typritning för skolhus från 1800-talet.  

 

 

Föreningsmiljöer 
 

Åhusgården 

Åhusgården drivs av EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen. EFS bildades 1856 

och är en självständig organisation inom Svenska kyrkan och har funnits i Åhus 

sedan start. EFS bildades i en tid där många folkrörelser blev till, till exempel 
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nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. De tidigaste samlingslokalerna från 

sekelskiftet 1900 kallades ”Hyddor” och fanns på flera ställen i landet.  

EFS drev en livaktig ungdoms- och lägerverksamhet i Skåne och behovet av 

en lägergård blev alltmer påträngande. En tomt fanns redan i Krono-Espet. 

Ägaren till Mårten Perssons Valskvarn i Kristinastad, Carl Nilsson, hade 1938 

inköpt en tomt som han donerat till EFS med avsikten att här skulle byggas ett 

ungdomshem. Det dröjde till 1960 innan byggnaden uppfördes. Arkitekt Bo 

Lindborg i Kristianstad ritade huset. En huvudbyggnad med storkök, matsalar, 

en kyrka och två större logementsbyggnader med sängplatser. Åhusgården 

uppfördes med stora frivilliginsatser och donerat byggnadsmaterial. Samma år 

hölls det första lägret med 350 ungdomar. 1968 donerade Gullan Forssman i 

Åhus ytterligare tomtmark där tre byggnader uppfördes. 1995 byggdes fem 

övernattningsstugor i röd träpanel.  

Kyrkan är uppförd med mörka träfasader och brant tak som vilar på långa 

timmerstockar och sidobyggnaden i rött tegel Gästgården består av några 

vinkelställda låga längor i lättbetong med tegeldetaljer också i 1960-talsstil. 

Åhusgården fungerar som kursgård, konferensgård och lägergård.  

 

 
Åhusgården och kyrkan med det branta taket. 
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Gästgården. 

 

Miljöskapande värde: Anläggningen är en samlingsplats i naturskön miljö nära 

havet och sandstranden. Byggnaderna är tidstypiska och välanpassade till 

naturen vad gäller material och utformning. EFS är en organisation i 

folkrörelsetradition. 

 

DHR:s sommarhem Furugläntan 

Sommarhemmet ligger i Furugläntan, Äspet, i den glesa tallskogen mellan 

sanddynerna. Byggnaden är i ett plan i traditionellt utförande.  

DHR bildades 1923 och arbetar med att personer med nedsatt 

rörelseförmåga ska ha likvärdiga förutsättningar att leva ett liv som andra och 

fungera i vårt svenska samhälle. Föreningen i Kristianstad bildades 1934. 

Under 1940-talet hade flera avdelningar börjat satsa på egna sommarhem och 

frågan diskuterades även i Kristianstad.  

1946 köpte föreningen tomten i Äspet med en stuga och stiftelsen 

”Vanföras i Kristianstad Sommarhem” bildades. Avgiften för vistelse på gården 

var 25 öre per dygn vid längre vistelse och 1 kr för ett veckoslut. Till en 

början fanns det bara ute wc, gårdspump och spritkök, ingen el. 1951 byggdes 

stugan till efter ritningar av Nils Gyllenborg på LBF. 
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DHR:s sommarhem 

 
Miljöskapande värde: Anläggningen har ett stort socialhistoriskt värde genom 

att föreningen vill erbjuda alla i samhället samma förutsättningar, här 

möjlighet till rekreation i havsnära natur. Byggnaden åskådliggör hur 

handikappade nästan för första gången erbjöds fritidsvistelse i en miljö som 

andra grupper i samhället tog för given. Anläggningen kom till genom stora 

frivilligkrafter och används flitigt idag. 

 

Bromölla kommun 
Bromölla kommuns korta kuststräcka utgör Skånes inre skärgård. Kusten är 

lite exploaterad och bebyggelsen ligger mestadels längsmed kustvägen, 

Östersjövägen. Bebyggelsen består främst av landsbygdsbebyggelse och villor i 

varierande åldrar från 1900-talets första hälft till 1970-talsvillor och nybyggen. 

Fritidshusen ligger gles och i några mindra grupper. Det finns också flera stora 

industrier i kustnära läge. 

Kuststräckan har ingen uttalad prägel av fritid och rekreation. Stranden 

upptas till stor del av strandängar med rik flora och betande djur. Här finns 

några mindre badplatser och båtklubbar.  
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Kommun Område  Delområde  Kategori  Årtal Kultur-

historisk 

värdering 

Båstad Malen Malens strandbad Friluftsbad och 

badhus 

1963 2 

 Båstad  Varmbadhuset Friluftsbad och 

badhus 

Ca 1890 2 

 Torekov Varmbadhuset Friluftsbad och 

badhus 

Ca 1900 1 

  Ängelbäck Segeltorp 

Badförening 

Friluftsbad och 

badhus 

Ca 1970-tal 2 

 Malen  Hotell Riviera Hotell och 

pensionat 

1932 1 

 Malen  Pensionat Furuhem Hotell och 

pensionat 

1900 – 1910-tal  2 

 Malen  Stora Strandgården Hotell och 

pensionat 

1903 2 

 Malen  Strandpensionatet 

Malen 

Hotell och 

pensionat 

Början av 1900-

talet 

2 

 Malen  Pensionat Neptun Hotell och 

pensionat 

Början av 1900-

talet 

2 

 Båstad  Hotell Båstad  Hotell och 

pensionat 

1902 2 

 Båstad  Hotell Skånegård Hotell och 

pensionat 

1916 1 

 Torekov  Hotell Kattegatt  Hotell och 

pensionat 

1896 1 

 Båstad BuenaVista/ 

Feriehemmet/ 

Stiftsgården 

Barnkolonier och 

semesterhem 

1923 2 

 Glimminge 

plantering  

Burlövskolonin Barnkolonier och 

semesterhem 

Kring 1930 1 

 Glimminge 

plantering 

Koloni Barnkolonier och 

semesterhem 

Kring 1930 1 

 Glimminge 

plantering 

Koloni Barnkolonier och 

semesterhem 

Trolien kring 

1930 

1 

 Stora Hult Surahammar kolonin Barnkolonier och 

semesterhem 

1920-tal 2 

 Båstad  Båstad tennisstadion Föreningsmiljöer  1907 2 

 Malen  Brunnspaviljongen Övriga miljöer Ca 1910 2 

 Malen Fotoateljé Övriga miljöer Ca 1920 2 

Bilaga 

Tabell över de kulturhistoriskt intressanta miljöerna 
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 Båstad  Badläkarvillan Övriga miljöer Ca 1905 1 

      

Ängelholm Vejbystrand  Vejbybadet Friluftsbad och 

badhus 

Ca 1970 2 

 Vejbystrand  Carlssons pensionat Hotell och 

pensionat 

1930-tal? 2 

 Vejbystrand Vejby värdshus Hotell och 

pensionat 

1930-tal ? 2 

 Ängelholm Klitterhus Hotell och 

pensionat 

1922 2 

 Ängelholm Klitterbyn  Campingplatser 

och stugbyar 

1978 1 

 Vejbystrand Onsjökolonin Barnkolonier och 

semesterhem 

1930-tal 1 

 Vejbystrand DHR-kolonin Barnkolonier och 

semesterhem 

1940-tal ? 1 

 Vejbystrand Granhaga Barnkolonier och 

semesterhem 

1950-tal 1 

 Vejbystrand Kopparbergs-kolonin Barnkolonier och 

semesterhem 

1930-tal ? 1 

 Vejbystrand Dövstumskolonin Barnkolonier och 

semesterhem 

Ca 1930 1 

 Vejbystrand Svalövskolonin Barnkolonier och 

semesterhem 

Ca 1930  1 

 Magnarp Fyrväpplingen  Barnkolonier och 

semesterhem 

1934 1 

 Magnarp Klippans läderarbetares 

semesterhem 

Barnkolonier och 

semesterhem 

1944 1 

 Björkhagen  Hässleholms-kolonin Barnkolonier och 

semesterhem 

1937 1 

 Björkhagen HVB-hemmet Barnkolonier och 

semesterhem 

 2 

 Björkhagen  ABF-hemmet Barnkolonier och 

semesterhem 

1920-tal 1 

 Björkhagen Semesterhemmet 

Solviken  

Barnkolonier och 

semesterhem 

1944 1 

 Björkhagen  Kvidingekolonin Barnkolonier och 

semesterhem 

1935 2 

 Björkhagen Majgården  Barnkolonier och 

semesterhem 

1920-tal 1 

 Vejbystrand Bangolfbanan vid KVS Övriga miljöer Ca 1930 1 

 Vejbystrand Italienska ängen Övriga miljöer Ca 1935 1 

      

Höganäs Mölle Ransviks café Friluftsbad och Bad 1890-t, café 1 
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badhus  uppfört 1922 

 Farhult Farhultsbaden Friluftsbad och 

badhus  

? 2 

 Arild Strand hotell Hotell och 

pensionat 

1904 1 

 Arild Rusthållargården Hotell och 

pensionat 

1892 1 

 Arild Turisthotellet Arild Hotell och 

pensionat 

1908 1 

 Arild Hotell Mor Cilla Hotell och 

pensionat 

1856 1 

 Arild Julia Lundgrens Hotell och 

pensionat 

1911 2 

 Arild Grand Café Weber Hotell och 

pensionat 

1926 2 

 Mölle Hotell Kullaberg Hotell och 

pensionat 

1890 2 

 Mölle Hotell Olympia, Hotell och 

pensionat 

1913 1 

 Mölle Turisthotellet Hotell och 

pensionat 

1903 1 

 Mölle Möllegården Hotell och 

pensionat 

1926 2 

 Mölle Bella vista Hotell och 

pensionat 

Uppfört 1902 

och successivt, 

äldsta delen 

nedbrunnen 

2 

 Mölle Hotell Kullagården Hotell och 

pensionat 

1916 1 

 Mölle Strandgården Hotell och 

pensionat 

1920 2 

 Mölle Hotell Mölleberg Hotell och 

pensionat 

1898 2 

 Mölle Grand Hotel Dahlberg Hotell och 

pensionat 

1908 1 

 Mölle Pensionat Kullen Hotell och 

pensionat 

1932 2 

 Mölle SCA-byn, f d Tillflykten Semesterhem 1930-talet 2 

 Mölle Mölle Golfklubb och 

Kullagårdens värdshus 

Föreningsmiljöer 1943 2 

 Lerberget Lerbergets camping Campingplatser 

och stugbyar 

1950-talet 2 

 Mölle och Arild Lundhs & Rubens 

fotoateljéer i Mölle och 

Övriga miljöer ? 2 
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Arild 

 Höganäs Fotograf Lundhs bostad 

och ateljé Höganäs 

Övriga miljöer ? 2 

 Strandbaden Dansrestaurangen 

Strandbaden 

Hotell och 

pensionat 

1910 2 

 Arild Kioskerna i Arild Övriga miljöer 1900-talets första 

hälft 

1 

 Viken Helsingborgs golfklubb Föreningsmiljöer 1924 2 

      

Helsingborg Pålsjö Pålsjöbadet  Friluftsbad och 

badhus 

1880 1 

 Råå Råå kallbadhus Friluftsbad och 

badhus 

Ursprungligen 

1897, dagens 

anläggning 1940-

tal 

1 

 Helsingborg Helsingborg 

campingklubb 

Campingplatser 

och stugbyar 

1930-talet 1 

 Helsingborg Nyckelbo Barnkolonier och 

semesterhem 

1927 2 

 Pålsjö HBGK bangolf Föreningsmiljöer 1950 2 

      

Landskrona Borstahusen Lill-Olas strandbad Friluftsbad och 

badhus 

 2 

 Landskrona Strandpaviljongen Friluftsbad och 

badhus 

(1892) 1990-tal 2 

 Landskrona  Citadellbadet Friluftsbad och 

badhus 

1966 1 

 Landskrona Landskrona kallbadhus Friluftsbad och 

badhus 

1877 1 

 Ålabodarna Örenäs slott Hotell och 

pensionat 

1939 2 

 Borstahusen Borstahusens 

semesterby 

Campingplatser 

och stugbyar 

1960 1 

 Borstahusen Borstahusens camping Campingplatser 

och stugbyar 

1950-talet 2 

 Borstahusen  DHR-kolonin Barnkolonier och 

semesterhem 

1960-talet 1 

 Borstahusen Badkolonin Barnkolonier och 

semesterhem 

1960-talet 1 

 Borstahusen Borstahusens 

föreningshus 

Föreningsmiljöer 1935 2 

 Lundåkra Lundåkrahamnen Föreningsmiljöer 1970-talet 2 

      

Kävlinge Barsebäck Sjöbobadet Friluftsbad och 1907 2 
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badhus 

 Barsebäck Barsebäck strand Hotell och 

pensionat 

1908 1 

 Barsebäck Barsebäck strand 

camping 

Campingplatser 

och stugbyar 

1930-talet 2 

 Barsebäck  Barsebäck Golf & 

Country Club 

Föreningsmiljöer 1960-talet 2 

      

Lomma -     

      

Burlöv -     

      

Malmö Ribersborg Ribersborg Friluftsbad och 

badhus 

1905 2 

 Ribersborg Ribersborgs kallbadhus Friluftsbad och 

badhus 

Ursprungligt 

kallbadhus byggt 

1898, nuvarande 

1995/2001 

1 

 Klagshamn Klagshamnsudden Friluftsbad och 

badhus 

1969 2 

 Sibbarp Sibbarps strand Friluftsbad och 

badhus 

1940-talet 2 

 Limhamn Limhamns kallbadhus Friluftsbad och 

badhus 

Ursprungligt 

kallbadhus 1901, 

nuvarande 1968 

2 

 Limhamn Limhamns hotell Hotell och 

pensionat 

1893 2 

 Sibbarp Sibbarp Malmö 

Camping och 

feriecenter  

Campingplatser 

och stugbyar 

1960 2 

 Klagshamn Klagshamns 

ryttarförening 

Föreningsmiljöer 1981 2 

 Limhamn Limhamns småbåtshamn Föreningsmiljöer 1991 2 

 Malmö Hamnpaviljongen i 

Malmö 

Övriga miljöer Sommarrestauran

g 1896, dagens 

paviljong 1958 

2 

      

Vellinge Skanör, Falsterbo, 

Höllviken 

Badhytterna Friluftsbad och 

badhus 

1900-talets 

början 

2 

      

 Falsterbo Falsterbohus Hotell och 

pensionat 

1908 1 

 Falsterbo Villa Olympia Hotell och 

pensionat 

1900-talets 

början 

1 
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 Falsterbo Villa Astrid Hotell och 

pensionat 

1900-talets 

början 

2 

 Höllviksstrand Höllviksstrand EFS Barnkolonier och 

semesterhem 

1930-talet, 1950-

talet, 1990-talet 

1 

 Höllviken Höllviksgården Barnkolonier och 

semesterhem 

1900-talets 

början 

2 

 Kämpinge Furubo Barnkolonier och 

semesterhem 

1929 1 

 Höllviken 

Ljunghusen 

Malmö sagostunder Barnkolonier och 

semesterhem 

1908 1 

 Falsterbo Falsterbo golfklubb Föreningsmiljöer Golfklubb 1909, 

klubbhus 1914 

2 

 Skanör, Falsterbo 

och Ljunghusen 

Kioskerna längs Skanör, 

Falsterbo och 

Ljunghusens stränder 

Övriga miljöer 1920-talet till 

1960-talet 

2 

      

Trelleborg Beddinge-strand Skateholm Friluftsbad och 

badhus 

Kring 1950-talet 2 

 Smygehamn Hotell Smygehus Hotell och 

pensionat 

1920 1 

 Beddinge-strand Pensionat Rosengården Hotell och 

pensionat 

Ca  1929 2 

 Beddinge-strand Restaurang Pärlan, 

minigolf, kiosk 

Hotell och 

pensionat 

Första byggnaden 

1933 finns ej 

kvar, dagens 

byggnad 1954. 

Minigolf 1940-

talet. 

2 

 Beddinge-strand Skateholms pensionat Hotell och 

pensionat 

Troligen 1930-

talet 

2 

 Trelleborg Dalabadet Campingplatser 

och stugbyar 

1920-talet 1 

 Nybostrand Nybostrand, 

Trelleborgs Missions-

församlings semester-

anläggning 

Campingplatser 

och stugbyar 

1946 1 

 Beddinge Beddingestrands 

Tennisklubb 

Föreningsmiljöer 1915 1 

 Gislöv Föreningen 901 Karl 

XII Hemmets Lycka 

Föreningsmiljöer 1963 1 

 Beddinge-strand Granhyddan camping 

och festplats 

Övriga miljöer Dansbana 1912, 

restaurang 1922. 

1 

 Smygehuk Smygehukkiosken Övriga miljöer 1970-talet 2 
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Skurup Bingsmarken Bingsmarkens camping Campingplatser 

och stugbyar 

Troligen 1960-

talet 

2 

 Skateholm Solhaga, 

Frälsningsarméns 

barnkoloni 

Barnkolonier och 

semesterhem 

1937 2 

      

Ystad Sandskogen Badhytterna i 

sandskogen 

Friluftsbad och 

badhus 

1930-talet och 

framåt 

1 

 Nybrostrand Nybrostrandbadet Friluftsbad och 

badhus 

1962 2 

 Sandskogen Ystad Saltsjöbad Hotell och 

pensionat 

Startade 1897, 

nuvarande hus 

1927, 1950-talet 

och senare 

1 

 Sandskogen Sandskogens värdshus Övriga miljöer 1933 1 

 Sandskogen Fritidsbaren Övriga miljöer 1936 1 

 Sandskogen Jaktpaviljongen Övriga miljöer 1900-1909 2 

 Sandskogen Sandskogens camping Campingplatser 

och stugbyar 

Troligen 1960-

talet 

2 

 Nybrostrand Nybrostrand camping Campingplatser 

och stugbyar 

Troligen 1960-

talet 

2 

 Löderup Löderups strandbad Campingplatser 

och stugbyar 

Ca 1918 och 

framåt 

2 

 Löderup Löderup strandbads 

camping 

Campingplatser 

och stugbyar 

1945 2 

 Löderup Löderupskolonin Barnkolonier och 

semesterhem 

1935 2 

      

Simrishamn Tobisvik Strandpaviljongen Friluftsbad och 

badhus 

1990 2 

 Tobisvik Tobisviksbadet  Friluftsbad och 

badhus 

Mitten av 1900-

talet 

1 

 Kyhl Kyhls restaurang Friluftsbad och 

badhus 

Mitten av 1900-

talet 

2 

 Simrishamn Hotell Svea Hotell och 

pensionat 

1936 2 

 Kivik Hotell Hanöbris Hotell och 

pensionat 

1950-1959 2 

 Kivik Pensionat Moria Hotell och 

pensionat 

1920-1929 1 

 Vitemölla Vitemölla badhotell Hotell och 

pensionat 

1913 1 

 Tobisvik Tobisviks camping Campingplatser 

och stugbyar 

1960-1969? 2 
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 Baskemölla Baskemölla camping Campingplatser 

och stugbyar 

1959-1959? 1 

 Vik Österlens golfklubb 

klubbhus 

Föreningsmiljöer 1945 2 

 Rörum Kulla dansplats Övriga miljöer Mitten av 1800-

talet 

2 

 Vik Kiosk/badhytt i 

hamnen 

Övriga miljöer Troligen 1950-

talet 

1 

 Vitemölla Kiosken i Vitemölla Övriga miljöer Troligen 1950-

talet 

1 

      

Kristianstad Åhus Åhus strand Friluftsbad och 

badhus 

Första kallbadhus 

1885. Nuvarande 

anläggning mitten 

av 1900-talet. 

1 

 Yngsjö  Yngsjö Havsbad Friluftsbad och 

badhus 

Troligen anor 

från 1930-talet. 

Dagens 

anläggning 

1960/70-tal. 

2 

 Degeberga 

sommarby 

Rigeleje camping Campingplatser 

och stugbyar 

1970-talet 2 

 Landön Landön camping Campingplatser 

och stugbyar 

1960-talet  2 

 Åhus Kristianstads 

skollovskoloni 

Barnkolonier och 

semesterhem 

Troligen 1910 1 

 Fårabäck Fårabäck stugområde Campingplatser 

och stugbyar 

Mitten av 1940-

talet 

1 

 Äspet Åhusgården Föreningsmiljöer 1960, 1968, 

1995 

2 

 Äspet Furugläntan DHR:s sommarhem 

Furugläntan 

Föreningsmiljöer 1940-talet, 

tillbyggnad 1951 

2 

      

Bromölla -     
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Fritidens landskap vid kusten 
Med reglerad arbetstid och rätt till semester frigjordes under 

1900-talet tid för aktiviteter utanför hem och arbete. Den nya fritiden 

skulle fyllas med meningsfullt innehåll och gärna ute i den friska luften. 

Med detta utvecklades utflyktsmål som pensionat, hotell, friluftsbad 

och badhus etc. Hit kunde man åka för sol och bad eller promenader i  

naturen. I anslutning till detta anlades golf- och tennisbanor, 

dansbanor och restauranger etc. I denna anda växte även friluftslivet i 

organiserad form fram, som simundervisning, barnkolonier och 

semesterhem för arbetare och husmödrar. Med sin långa kust lockade 

Skåne även långväga besökare. 

Vad gjorde våra mor- och farföräldrar när de var lediga som 

unga? Var fanns traktens bästa dansbana? Vart åkte man för att bada? 

Varför fanns det barnkolonier? Genom att titta bakåt i tiden får man 

perspektiv på hur vårt samhälle har utvecklats och växt fram. I den här 

rapporten tittar vi på vad man gjorde när man var ledig.  
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