
 

 

 

 

Inbjudan till Skånes Skogskarlars Höstvandring  
17 augusti 2019, kl 10.00 
 
Årets vandring kommer att ske i Båstad med Ingrid Persson Skog som guide. 
 
Nedan ser ni med Ingrids ord vad hon kommer att visa oss, lite anvisning om 
parkeringsmöjligheter och lite mer därtill. 
 

”Från medeltid till nutid” 
Här följer du med på en guidetur som tar dig från Båstads stillsamma födelse 1450 till dagens 
pulserande turistmetropol. Du får bland annat veta mer om Mariakyrkans katedralinspirerade 
arkitektur, skogsavverkning, blodiga krig och förödande bränder. I Båstads historia finner vi 
också Agardhska handelsmän och vetenskapsmän , turismvisionären Ludvig Nobel, 
textilkonstnären Märta Måås-Fjetterström och den förälskade senatorn J F Kennedy. Sporten 
har sin givna plats i form av golf samt tidig och modern tennis. Kultur och turism måste 
förstås också hinnas med under en tidsresa genom Båstads historia.  

Samlingsplats: utanför turistbyrån, bredvid Mariakyrkan med vandringsstart kl 10.00 
 
P-plats: finns stor p-plats snett mitt emot Mariakyrkan. Kan också finnas p-platser på 
Munkgatan. Sväng t v alldeles innan Mariakyrkan. Tror ni hittar ett 20-tal platser där (behöver 
p-snurra på hälften av dem), men de är väldigt attraktiva då de är gratisparkeringar. 

Längd: Har ingen längd (är ju inte orienterare), eftersom jag alltid får frågor om hur lång tid 
en guidetur tar. Längden på rundan bestäms ju i och för sig lite av den hastighet gruppen kan 
ha. 3 timmar inkl. medhavd fika är ju det vi har enats om. 

Avgift: för att delta är 80:- per person och betalas till mig med Swish eller kontant, dock 
senast vid ankomst till Båstad. Swish är detsamma som mitt mobilnummer 0705-454696. 

Anmälan senast den 5 augusti. Vi ska inte vara fler än 50 personer och det är först till kvarn 
som gäller. (Jag har redan fått 4 personer som anmält sig) Naturligtvis är huldror och annan 
bekant som har intresse välkommen att delta. 

Anmälan kan ske per mail, bengt.stahl@telia.com sms eller att ni ringer på 0705-454696. 

Med sommarhälsningar 

Bengt Ståhl 


