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Båstad-pärlor

bortom tennisen
Båstad lever upp. Det är party, tätt mellan kropparna och internationell stämning kring
centercourten och hamnkvarteren.
Under tennisveckorna ökar folkmängden i Båstad fem gånger om.
Men Båstad är inte enbart tennis och fest. Man behöver inte ge sig i väg långt för att hitta små
oaser – i bokskogarna, vid havet eller på en samtalsvänlig servering – om man emellanåt vill ta en
paus och hitta sin egen puls.
text & foto PETRA CARLSSON, frilansjournalist

Tankarna löper hos de flesta vidare till tennis, after
beach, och sena nätter. Visst händer det mycket i hjärtat av Bjäre
och det är hög stämning, kändisar och fest.
Spelet utanför centercourten har blivit nästan lika viktigt som
på banorna. Det är uppvisningstennis, minitennis, beachvolley,
Kids´ Day, underhållning och folkkära artister.
Men för den som ger sig ut och ser sig om på Bjärehalvön
finns så mycket mer att upptäcka.
Bortanför Båstad öppnar sig ett spännande saltstänkt landskap, där det vilda samsas med det kultiverade. Karga stupande
Båstad.
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klippor och klapperstensstränder gränsar till den omsorgsfullt
brukade jorden, och plötsligt dyker en servering upp, i en lada,
ett växthus eller i en gammal skola.
Mellan Pärans och Äpplets dag spritter Bjärebygden av liv.
Vi talar om tiden från början av juni till slutet av september. Då
sätts nycklar i låsen till vinterstängda krogar, gallerier och butiker och bryggorna läggs åter ut i ett uppvärmt Kattegatt.
På Bjärehalvön är matkulturen viktig. Gårdsbutiker och krogar

satsar på kvalitet och lokala råvaror. Det finns många bra res-
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tauranger. Två nya man inte bör missa är Graffagården i Båstad
och Stollaby Dining & Bar i Påarp.
Graffagården, som körde igång lite försiktigt förra sommaren, är en plats att umgås och göra nya bekantskaper på. Bittan
Gustavsson Lundén och Janne Lundén serverar närproducerad,
vällagad mat och ser dessutom till att restaurangbesöket blir en
social upplevelse.
Alla gäster kommer samtidigt och sitter tillsammans vid ett
stort bord med plats för 16 personer. Vad som bjuds bestäms
utifrån säsong, humör och magkänsla.
När jag själv besöker krogen en tidig sommarkväll serveras
sparrissoppa med olivfoccacia ute på den kullerstensförsedda
bakgården.
Där bekantar vi oss med de andra sällskapen över ett glas svalt
vitt vin, innan vi sätter oss till bords.
Bittan dukar fram lammstek, färskpotatis med ogräspesto,
sallad på tomater och mango i korianderlag och sitt hembakade
knäcke.
Efter långa samtal, som ofta spontant involverar samtliga
runt bordet, anländer desserten i form av vit chokladmousse
med nystulna rabarber och kaksmulor.
Idén till de kulinariska samkvämen har Janne burit på i många
år efter inspiration från resor framförallt i Portugal.

Här bor man i exklusiv miljö med stor hemkänsla hos Stockholms-paret Magnus och Lotta Dalhamn, som själva snickrat
och sytt det mesta i inredningen.
Vindlande vägar, över mjukt rundade kullar med högt böl-

inte enbart gourmetmat á la Bjäre, utan erbjuder också övernattning i den gamla skolan som förra sommaren öppnades som Bed & Breakfast.
Stollaby serverar
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jande gräs och sommarblomster, leder mot Påarp och den lilla
klunga hus som i folkmun kallas Stollaby, efter diverse halvgalna människor som levt här.
Magnus Dalhamn återger gärna de skrönor han fått berättade för sig av sina grannar.
Efter ett jet-laggat liv i upptempo, med ständiga resor kors
och tvärs i världen, var det i Påarp Magnus valde att förverkliga
sin ungdomsdröm. Här vill han bo, laga riktig mat och leva,
säger han.
I början av sommaren slogs dörrarna upp till den helt nybyggda restaurangdelen, dit mustiga dofter letar sig ut från köket.
Det lyser av iver om Magnus

när han pratar mat. Redan under
gymnasietiden visste han att det var matlagning han ville hålla
på med.
Efter restaurangskola och praktik i Lausanne hamnade han
på den legendariska Stockholms-krogen Victoria. Sedan fortsatte han i köket på flera av Tore Wretmans andra restauranger,
som Riche och Diana. Parallellt läste han marknadsföring och
företagsekonomi. Drömmen var att öppna eget.
Vägen tycktes spikrak, men så kom ett brev emellan. En
annonsbyrå ville ha hjälp att göra en kokbok för Milda, vilket
slutade med att Magnus kom att arbeta 30 år inom annonsbyråvärlden i stället.
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Ytterligare en avstickare, som uppfinnare till ett Internetbaserat videodistributionssystem, kom emellan innan Magnus
hittade tillbaka till spisen.
Nu visar sig hans kreativitet på tallriken när han serverar lokala råvaror i lite ny skepnad.
Det finns många kreativa människor på Bjärehalvön. En annan

är stylisten Lena Mölder som i Nötte Backar öppnat Lycklig
Bistro & Café.
I och kring en nyrenoverad lada i trädgården kan man slå sig
ner vid brokiga bord med stolar i skiftande färg och form.
Lena serverar godsaker för gommen i form av hemlagad
mat, ett glas vin eller kaffe med bakverk, liksom vackra ting att
smycka kropp, hem och trädgård med.
Ett besök här kan med fördel kombineras med en promenad i
den vackra Sinarpsdalen.
Det finns många spännande stigar att följa på halvön; i den
närliggande Pershögsskogen, kring ravinen i Axelstorp eller
längs kusten.
Det går att vandra längs havet hela vägen från Vejbystrand
i söder till Hovs hallar i norr. På vissa ställen får man passera
hagar där kor, hästar och vilda föl går och betar.
Från Hovs hallar, där Hallandsås stupar i havet, kan man
fortsätta inåt land, för att på nytt möta havet nedanför Norr-
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vikens Trädgårdar, efter att ha passerat den vilda, lövskogsklädda sprickdalen Englandsdal. Därefter följer en bred grusgång
havet hela vägen till Båstad.
att komma riktigt nära naturen är från
hästryggen.
Westfield Hästsafari har flera olika turer som leder in i
bokskogarna längs vindlande stigar och längs det dramatiska
klipplandskapet vid Hovs hallar, eller genom äppelodlingar och
blomstrande ängar på sluttningarna ner mot Kattvik.
Där gör man ofta stopp för fika medan hästarna får vila. För
den som tagit med badkläder är det bara att hoppa i från bryggan i den lilla småbåtshamnen. De olika turerna utgår från
Hallavara.
Ett fantastiskt sätt

När man i dag färdas i

kulturlandskapet som kännetecknas av
små familjeägda gårdar, är det svårt att tänka sig att Bjäre för
inte så länge sedan var en fattigbygd. Från 1800-talets mitt och
en bit in på 1900-talet var det många som utvandrade.
Nu finns det en stolthet hos dem som brukar jorden. Främst
märks den bland färskpotatisodlarna, som marknadsför sin
landsände som Sveriges svar på Toscana.
Flera av bönderna har slagit sig samman och säljer de ädla
primörerna tvättade och storlekssorterade i vackra kartonger.
För några år sedan tog Bjäres bönder också fram världens första vintage färskpotatisvodka: Karlsson’s New. Nu odlas även
vin på Bjärehalvön.
Rent geografiskt är det inte Båstad som är Bjäres medelpunkt,

utan Västra Karup. Runt det lilla samhället breder åkrar formade som tårtbitar ut sig.
Bortom Mäsinge Mölla sträcker sig böljande fält i gult, ockra
och olika nyanser av grönt, bort mot den skummande gråblå
fjärran.
Havet är aldrig långt borta på Bjärehalvön.
I söder avgränsas Skäldervikens sandstränder av betesmarker och ljunghedar. Segelstorpsstrand är en omtyckt badstrand.
Den övergår i Ängelsbäcksstrand och ännu längre bort i Öllövsstrand.
På andra sidan havet skjuter den mäktiga silhuetten av Kullaberg ut. Ständigt närvarande. Föränderlig i färg och form beroende på hur mycket av solens strålar som når ner.
En skön utflyktsvariant är att packa picknickkorgen och badkläderna och stanna till vid de olika bryggorna.
Från bryggan i Norrebro hamn är det inte långt till Gröthögarna, åtta stora gravrösen från bronsåldern, uppbyggda av
klappersten.
Vandringen går genom ett kargt, kalkrikt landskap. Enskilda vindpinade träd skjuter upp här och var längs den uråldriga
kusten och förhöjer känslan av ödslig skönhet. Det är som att
befinna sig i en Tarkovskij-film.
För den som hellre sitter
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på lokal finns flera fina utflyktsmål.
Bäckdalens handelsträdgård har en mysig kaffeservering i orangeriet. Här spelas även jazz vissa kvällar.
På Norrvikens trädgårdar kan man fika och äta lättare luncher när man sett sig mätt på de vackra stilträdgårdarna.
Av de gamla kaffestugorna som växte fram kring förra sekelskiftet, när Båstad började bli en populär kurort, är det bara
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Här är det garanterat fest

På Pepes Bodega börjar festen på terrassen redan på eftermiddagen och fortsätter hela natten i barer och på dansgolv i tre
våningar.
Under tennisveckorna rör sig två, tre tusen gäster per kväll i
det gamla Warmbadhuset som huserar Pepes, Papas och Loft.

Tennis och nöjen har sina anor i badorten. Sedan tennisen
fick internationell status i Båstad i slutet av 1940-talet har adel
och celebriteter sökt sig hit.
Flärd och sportbilar är inga nya inslag i gatubilden. Men intensiteten har ökat drastiskt.
Fredrik Olofson och Lasse Bengtsson som 1991 fick idén att
öppna bodegan, som då bara var på 19 kvadrat, kunde aldrig
drömma om vilken succé det skulle bli och hur de steg för steg
skulle förvandla hela det gamla badhuset till ett enda stort nöjespalats.
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Solbackens Wåffelbruk vid Italienska vägen som finns kvar.
Med en labyrint av stigar och bersåer kan man hitta sin egen
favoritplats med milsvid utsikt över Laholmsbukten.
Nya utsiktskaféer har tillkommit. Ett som kombinerar kaffekultur med spännande konst och design är Nivå 125.
Ett helt nyöppnat kafé finns i Birgit Nilssons barndomshem
i Svenstad. Den gamla 1800-talsgården har i sommar smygöppnat som museum enligt den världsberömda sopranens önskemål.
Nästa år utvidgar man med en omfattande utställning som
skildrar ”la Nilssons” operakarriär.
Se också till att ta en dag på Hallands Väderö, ön som inbjuder till härliga upptäcktsfärder och bad i kristallklart vatten.
Båtarna går från det populära fiskeläget Torekov, där mysiga
krogar och kaféer ligger tätt.
Stannar man inte här, blir det kanske tid för ett kvällsdopp
och en drink i solnedgången vid Skansenbadets populära sandstrand, innan man vimlar ut i Båstad.

på Papas i startgroparna inför sommarsäsongen. Restaurangen har fått en ny ljusare skepnad i New England-stil. Det är lite mer vardagsrumskänsla med vita väggar,
mörka korgstolar och marina inslag i inredningen.
Även menyn har förnyats åt Medelhavsköket och det italienska.
Att tennisen utvidgats till två veckor tycker Fredrik är bra.
”Nu blir det som att segla in i en storm. Man har tid att lägga
tamparna rätt.”
Med över 150 personer anställda under tennisveckorna och
fest i 16 dagar med allt från internationella DJs till livemusik,
underhållning och olika företagsarrangemang som ska flyta på
ser han oerhört lugn ut där han sitter tillbakalutad i loungeavdelningen som vetter mot havet.
Jag träffar Fredrik

» På Pepes Bodega börjar festen på terrassen redan på
eftermiddagen och fortsätterhela natten i barer och på
dansgolv i tre våningar.«
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Nöjeslivet tog ordentlig fart på Pepes när de började med sin

volleybollturnering med kända idrottsstjärnor. Det accelererade 1995 när hela fotbollslandslaget, med toppar som Henrik
Larsson och Tomas Brolin, kom hit.
Nytt för i år är en footvolley-turnering på stranden i damveckan. En sport med brasilianskt ursprung som är en kombination av fotboll och volleyboll. Flera allsvenska spelare kommer
att vara på plats, berättar Fredrik.
Framgången med Pepes Bodega tror han har att göra med
den märkliga mix som klubben andas. Samtidigt som man har
Sveriges exklusivaste champagne-avdelning vilar en känsla av
”Sällskapsresan” över bodegan – att man har lite distans till sig
själv och kan skratta åt det man gör.
– Det hade nog varit svårt att lyckas med det i Stockholm,
Göteborg eller Köpenhamn. Men det håller i Båstad, eftersom
här finns en väldigt avslappnad känsla. Här är folk på semester.

Båstad inte bara tennis
Kammarmusikfestivalen: högklassiska konserter med väl
renommerade svenska och utländska artister, 28 juni–3 juli.
www.bastadkammarmusik.com
Brasseveckan: samba och fest på stranden arrangeras av
Pepes Bodega, 21–25 juli.
Lilla Filmfestivalen: angelägna filmer som tar oss med
på resor runt om i världen och rakt in våra psyken. Det är
ingen garanti att du kommer ut som samma person som
löste biljetten, 5–8 augusti. www.filmibastad.com
Hantverksmässan: arrangeras med Båstad Classic Motor
& Trädgårdsspecial 30 juli–1 augusti.
Ridning: www.westfield.nu, www.bastad-islandshastar.se
Dykning & äventyr: www.storabla.se
Kultur: Bjäre Bokhandel i Båstad har bra koll och trevlig
personal.
Båstad Turism: 0431-750 45, www.bastad.com

Kanske är det den känslan som också spelarna känner av. Under
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de senaste åtta åren har Swedish Open i Båstad blivit framröstad
till den populäraste 250-tävlingen på ATP-touren i konkurrens
med nästan 40 tävlingar i massor av länder.
Inom en radie av 200 meter från hotellet finns såväl tennisbanorna som hav och nöje.
Båstad har blivit lite av en ventil för många spelare efter pressen under Franska mästerskapen och Wimbledon.
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– Det är inte så att de står och häller i sig litervis med champagne, men de tycker det är kul och avslappnat att gå ut under
kvällarna. Och de går hem före midnatt de flesta av dem, kan
Fredrik berätta. I alla fall så länge de är kvar i turneringen...
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