hotel tylösand

En resa genom
decennıerna.
salta bad från 1915 till idag

Redan 1906 upptäckte man Tylösands skönhet
och såg vilka möjligheter platsen hade som badort. Hovfotografen Johan Hallberg blev badortsprojektets energiska pådrivare och sedermera
också direktör i AB TYLÖSANDS HAVSBAD.
Därför kom Johan Hallberg också att betraktas
som Tylösands skapare.
Med franska Trouville, en av Europas största och
mondänaste badorter, som förebild började man bygga.
Och söndagen den 8 augusti 1915 var det premiär för
RESTAURANG TYLÖSAND.

En snickarglädje med torn och

tinnar och med 10 gästrum samt restaurang. Placerad
på klipphällen där kongresshallen ligger idag. Båtarna
Ett stort tack till Lennart Pehrsson, Muséet i Halmstad,
K B Bjering, Olle Carlsson, Triumph International samt övriga som
varit oss behjälpliga vid framtagningen av denna skrift.

till Tylösand var fullastade och vid den blivande badorten
rådde ett rörligt folkliv.

BOKKÄLLOR:
1950 TO THE PRESENT DAY, edited by Stella Blum
1950 TO THE PRESENT DAY, Marion Sichel
FASHIONS OF A DECADE THE 1920S-1980S, B T Batsford
HALMSTAD – KORS OCH TVÄRS I TIDENS RUM, Sven Aremar
STADEN – HAVET – MÄNNISKORNA, Sven Aremar
BOKEN OM HALMSTAD, Eric Hägge
FOTOGRAFER: Johan Hallberg, Jesper Andersson, O Bladh och Lasse Åkerström
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Hotellet vid havet
TYLÖSANDS FÖRSTA RESTAURANG, 1915.
Runt RESTAURANG TYLÖSAND löper en veranda där gästerna kan intaga förfriskningar
och förnöjas av den vackra utsikten. Exteriören är tilltalande med trävirket målat i
mörkbrunt med vita knutar och grönt tak.

Strandparti från Tylösand

Mycket har förändrats under åren. Idag behöver du inte
längre ta båten för att komma till Tylösand. Och det forna
badhotellet är ett av Sveriges populäraste konferenshotell
med besökare från hela Sveriges näringsliv. På storhelger
och under sommarhalvåret är HOTEL TYLÖSAND dock fortfarande fyllt med gäster som söker avkoppling.
HOTEL TYLÖSAND har lyckats uppnå en mycket hög, internationell klass och vi är kända för vår förstklassiga service,
komfort och våra kreativa konferenser. Men också för läget
vid havet, förstås..
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Eftersom Tylösands anrika historia alltid väckt stort intresse
hos såväl Halmstadbor som besökare, har vi satt ihop denna
lilla folder som tar dig med på en resa genom decennierna.
Både vad det gäller Tylösand som badort, utvecklingen av
Hotel Tylösand och av badmodet – en delikat företeelse som
blivit en naturlig del i vår omgivning..

Trevlig resa!

Elisabeth Haglund
Verkställande Direktör
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20 talet

· Amerikanska cocktails blir populära i Europa
· Vi får elektricitet i våra hem · Charles Lindbergh
gör den första ensamflygningen över Atlanten
· Albert Einstein får Nobelpriset i fysik · Walt Disney
skapar Musse Pigg · Ku Klux Klan terroriserar USA

Tur och retur Tylösand, tack!

Johan Hallberg bildar
AB Tylösands Havsbad
Den 5 mars 1920 bildas AB TYLÖSANDS HAVSBAD med
hovfotograf Johan Hallberg som direktör. Vid den här tiden
är Båstad sedan länge en etablerad badort och målet för
Tylösands Havsbad är att komma upp i samma nivå.
Ett steg på vägen är TJUVAHÅLANS PENSIONAT (f d gården
Carlsberg) som man övertar 1924. Ett annat är uppförandet
av HOTEL TYLÖSAND (byggnaden utmed Älgvägen) 1927 och
varmbadhuset nere vid stranden samt renoveringen av
RESTAURANG TYLÖSAND.
TJUVAHÅLANS PENSIONAT var mycket elegant med 16 rum för
uthyrning, administrativa lokaler, sällskapsrum, betjäntrum
och garage för fyra bilar. Under många år var pensionatet
ett populärt sommarviste för både in- och utrikes gäster.

Fram till 1915 är vägen till Tylösand jämmerlig. Skogen är
nära nog oframkomlig i den djupa sanden och kuskarna går
bredvid vagnarna av solidaritet med dragarna.
Till den nya badorten kan man dock komma sjöledes. Båtar
som MAX och NISSAN går i skytteltrafik mellan Rådhuskajen
vid restaurang Svea och skollovkolonin i Görvik. Efter cirka
en timmes båtfärd med ev. sjösjuka, blir det sedan promenad
genom skogen, ljungen och sanddynerna ut till Tylösand.
Mellan 1915 och 1920 byggs en ny landsväg ut till Tylösand,
men båttrafiken fortsätter. Motorbåtarna LUCIE och
TYLÖSAND går nu med passagerare ända ut till Tjuvahålan.
Lite senare startar företagsamma personer busstrafik från
staden till Tylösand. 1924 har HALMSTAD OMNIBUSSBOLAG
utvecklat rörelsen till tre dagliga turer. Kostnad: 1:- enkel,
1:75 t/r. Från och med nu är det bilen och bussen som är
Tylösands livsnerv.

BADMODET
En gång i tiden var solbrännan ett tecken på att man var en fattig arbetare. Under
senare delen av 20-talet ändras dock den inställningen. Nu är den bruna färgen istället
ett bevis på att man är tillräckligt rik för att åka utomlands.
Den första badflickan gör en försiktig entré iklädd sedesam yllebaddräkt – ofta
handstickad – samt badskor och nerrullade silkesstrumpor. Männen bär hela baddräkter
som täcker bröstet.
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30 talet

Hitler tar makten i Tyskland · Roosevelt blir
president i USA · ”Smoke gets in your eyes” hörs på
vartenda danshak · Olympiaden går av stapeln i Berlin
· ”Borta med vinden” släpps med Clark Gable och
Vivien Leigh i huvudrollerna

Tylöhus stora hotell och
restaurang byggs
1929 får Tylösand sitt stora genombrott som internationell
badort via den stora Halmstadutställningen. För att möta
anstormningen av badgäster, utökar Johan Hallberg hotellet
genom att bygga RESTAURANG TYLÖHUS och HOTEL TYLÖHUS
1930-31. I samma veva förvärvas även TYLÖGÅRDEN,
grannbyggnaden till HOTEL TYLÖSAND.

Som kontrast till de välbärgade står den stora mängden
arbetslösa i Sverige. Något som trots allt gynnar Tylösand.
Via beredskapsarbeten som sysselsätter ungdomar tillkommer nämligen både den välkända GOLFBANAN I TYLÖSAND
(1938) liksom RHODODENDRONPARKEN (1933) vid Tyludden.

På 30-talet är Tylösand framför allt samlingspunkt för
familjer med husfadern högt upp i taxeringskalendern.
Man ligger här några veckor på sommaren, bor på hotellet
och äter tre mål om dagen i matsalen!
BADMODET
Under senare delen av 30-talet är ”soldille” en internationell kult och badmodet
blir mer och mer avslöjande. Med dagens mått mätt är det dock fortfarande väldigt
respektabelt. Benlängden på männens baddräkter är kortare och man döljer inte
längre bröstet – något som var helt otänkbart på 20-talet. På damsidan övergivs
yllekjolar och tunikor. Istället anammas en hel eller tvådelad baddräkt där ryggen
får en allt djupare ringning.
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40 talet

Vilhelm Moberg ”Rid i natt” och ”Röde Orm” ges ut
· Gunder Hägg sätter världsrekord på 1500 meter
vid SV i friidrott · Astrid Lindgrens första
”Pippi Långstrump” kommer ut · Alla svenskar får
personnummer · De första nylonstrumporna och
Denimjeansen säljs i Sverige · Gre-No-Li gör
succé i fotbollslandslaget

Halmstads stad köper
majoriteten av aktierna
i AB Tylösands Havsbad
1948 köper Halmstads stad majoriteten av
aktierna i AB TYLÖSANDS HAVSBAD och övertar
driften av hotellet och restaurangen. Samtidigt
avgår hovfotografen Hallberg som direktör.
Han har då haft denna post i 34 år och Tylösand
har under hans ledning utvecklats från ödemark
till en internationell badort.
I 40-talets Tylösand lägger krigets restriktioner
en tung hand över stranden. Dynerna fridlyses och räddas på
lång sikt, men badgästerna försvinner. Trots krigets våndor
och allmän mörkläggning är dock nöjeslivet på innestället
RESTAURANG TYLÖHUS, om inte hektiskt, så i varje fall livligt.

BADMODET
De amerikanska badfilmerna med Ester Williams i spetsen förändrar vårt badliv.
Den nya badflickan är kvinnligt ljuv och hennes friska so9lbränna blir en eftertraktad
statussymbol.
1946 lanseras den djärva, tvådelade bikinin, uppkallad efter atombombtestet på ön
Bikini Atoll. Och 1949 gör den stor skandal världen över. Tala om bomb!
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50 talet

Koreakrigen bryter ut · Charles de Gaulle blir
president i Frankrike · Kreditkortet introduceras
· Datorer börjar massproduceras · Rock’n Roll-epoken
börjar · Första färg-TV-sändningen · Mount Everest
bestigs för första gången · James Dean
omkommer i en bilolycka

På 50-talet är det full aktivitet på
TYLÖHUS. Under sommarmånaderna har
man upp till 400 personer anställda!
Köket är indelat i varmkök, grovdisk,
renseri, kaffekök och kallskänk. Och i
restaurangen finns fem hovmästare, ett
otal servitörer och lika många servitörsassistenter!
Som exempel på hur tidens stamgäster
ser ut passar skeppsredare Horn från
Norge bra. Han och hans familj kommer och bor upp till fem veckor på
HOTEL TYLÖHUS varje sommar. De hur
ett par sviter och har reserverade bord i
matsalen där alla målen intas.

Tylöhus brinner!
I augusti 1952 totalförstörs hela Tylöhusrestaurangen och
södra gaveln på hotellet genom en brand. ”Det härjade
lyxkomplexet kommer snarast att återuppföras”, stod det att
läsa i tidningen och så blev det. 1953 invigs den nya restaurangen som är grunden i dagens TYLÖHUS. Den nya badhögborgen kan nu ta emot 1100 gäster och i bottenvåningen
finns sju butiker, postkontor samt en ny raffinerad bar.

BADMODET
På 50-talet blir det vanligt med semester och resor. Lättpackade och skrynkelfria semesterkläder
efterfrågas.
Baddräkten är ofta en kombinerad sol- och baddräkt med dragkedja i ryggen och kupor i plast för
att ge den rätta bystlinjen. Ofta bärs den tillsammans med extravaganta badmössor à la
Ester Williams. Glamour är ordet.
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60 talet

John F Kennedy mördas · Sex-dagars-krig i
Mellanöstern · US Apollo II landar på månen
· Den första James Bond-filmen ”Dr No” har
biopremiär · Beatles kopplar greppet
över världens ungdom

Hotellanläggningen
vinterbonas
Under större delen av 60-talet är hotellet
fortfarande ett renodlat badhotell.
Säsongen sträcker sig från 20 juni till
26 augusti och beläggningen är fortfarande
så hög att det krävs 300 anställda under
sommarhalvåret. Resten av året är aktiviteten betydligt lägre, men den vinterbonade
RESTAURANT TYLÖGÅRDEN hålls öppet för
mindre sällskap.
1969-70 byggs RESTAURANG TYLÖHUS ihop
med hotellet. Byggnaden storrenoveras och
kompletteras med ett simhallsbad, konferenslokaler och kontorsrum. Både matsalen
och hotellet vinterbonas, RESTAURANT
TYLÖGÅRDEN stängs och byggs om till
konferensanläggning. I och med detta är
Tylösand inte längre ”bara en badort” utan
en plats för avkopplande stunder året om.
Vinterboningen av restaurangen för bland
annat med sig att julborden i Tylösand blir
ett begrepp för många år framöver. Liksom orkestern
LAXBLECKET som står för underhållningen de fyra
sön-dagarna fram till jul.
Under 60-talet byggs även Tylöhus bar ut och döps till
KOPPARTÄLTET, eftersom det nya taket är av koppar.
Samtidigt drivs nattklubben NATTI-NATTI i det gamla värdshuset (f d Restaurang Tylösand). Ett populärt kvällsnöje som
till och med har striptease på programmet!

BADMODET
Den stora stilbildaren under 60-talet är Twiggy med sin smala, pojkaktiga figur. Och i
hennes spår blir badmodet mindre och mer kroppsnära.
Den stora revolutionen inom badmodet kommer dock 1968. Superlätta baddräktstyger
i nylog och Du Ponts nya elastiska fiber ”Lycra” dyker upp på marknaden. Dessa
material skapar ett nytt, sexigt badmode tack vare den suveräna passformen och
elasticiteten.
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70 talet

Concorde-plan börjar flyga passagerare mellan
London och New York · Världens första provrörsbarn
föds · Miniräknaren blir årets julklapp i Sverige
· ABBA njuter av enorma framgångar · Elvis Presley
dör · ”Saturday Night Fever” skapar disco-hysteri

Storhetstiden med Beach Club
1973 flyttar NATTI-NATTI till KOPPARTÄLTET och det gamla
värdshuset förvandlas istället till diskotek 1975. BEACH
CLUB, som är diskotekets namn, blir en succé under många
år framöver. De flesta Halmstadbor i 30-40-årsåldern
kommer säkert ihåg hur man köade och trängdes i timmar
för att bli insläppt.
Andra succéer under 70-talet är ”ROSENBALEN” och
”RÄDDA BARNEN-SOARÉN” som hölls på TYLÖHUS varje
sommar. Dessa välgörenhetsgalor var årets höjdpunkt för
en stor publik under 70-talet. Och arrangörerna lade ner
stor energi och möda. Exempelvis fyllde man hela TYLÖHUS
med rosor inför ”ROSENBALEN”!

1978 introduceras
veckoarrangemang
som ”Billiga måndagen” och ”Skaldjursafton” för att få mer
folk till Restaurang
Tylöhus mitt i veckan.

Något som slår mycket väl ut. Plötsligt är det fullt hus hela
veckan lång och folk får boka bord flera veckor i förväg!
1976 byts de vita eternitplattorna på hotellanläggningen
ut mot fasadtegel. Samtidigt renoveras mellanvåningens
festlokaler.

BADMODET
Vid OS i München 1972 visas figurnära simbaddräkter i elastiska trikåtyger för första
gången. Därmed visas även riktningen för badmodet.
70-talet är det hitintills ”naknaste decenniet genom tiderna”. Kring 1976 hålls bikinibyxorna endast ihop med snören över höfterna och många tjejer badar topless!
Och som om inte detta vore nog, blir det till och med aktuellt att visa stjärten!
Idén kommer från Brasilien med sin ”string” och ”tanga”.
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80 talet

Carola blir hela Sveriges ögonsten genom ”Främling”
· Ronald Reagan blir president i USA · Den hittills
största kärnkraftsolyckan inträffar i Tjernobyl
· Olof Palme blir mördad · Berlin-muren rivs · Bodybuilding blir 80-talets mani · ”Yuppie” blir ett begrepp

Reso AB köper 60% av aktierna
1982 köper Reso AB 60% av aktierna i AB Tylösands
Havsbad av Halmstads Kommun.
Restaurang TYLÖHUS och HOTEL TYLÖHUS blir NYA HOTEL
TYLÖSAND och följande händer i rask takt:

Gourmetrestaurangen AKVARELL invigs i maj 1987.
I början på juli hålls den årliga ”SPRINTERMÄSTARBALEN”
på Tylöhus. Matsalen fylls med professionellt travfolk,
sponsorer och travintresserad allmänhet och stämningen är på
topp. ”SPRINTERMÄSTARBALEN” är än idag en stor, återkommande tillställning och därmed en av våra äldsta traditioner.

1983 renoveras samtliga rum på
hotellet.
1984 utökas anläggningen med
ytterligare 103 rum i en ny hotellbyggnad. Dessutom byggs förbindelsegångar mellan alla
byggnader så att ingen längre behöver
gå utomhus när man förflyttar sig mellan de olika enheterna.
1985 rivs det gamla värdhuset från 1915. Istället byggs
TYLÖSANDS KONGRESSCENTER med plats för 500 sittande
gäster.

BADMODET
Den nya trenden går mot högt uppskurna sidor. Något som onekligen skapar en ny
siluett. Det mest använda materialet är fortfarande trikå i nylon/lycra, men nu förekommer det i många varianter: slät som satin, metalliserad, pärlemorskimrande eller
bubblig yta. Det är inte längre intressant att exponera sig som tidigare. Nu är det mer
spännande med hela, djärva eller tvådelade varianter som täcker kroppen mer än den
lilla bikinin.
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90 talet

Sverige tar brons i fotbolls-VM · Sverige röstar JA i
folkomröstningen om EU · Nelson Mandelar
blir frisläppt · Yasser Arafat, Shimon Peres och
Yitzhak Rabin får Nobels Fredspris · Michael Jackson
gifter sig med Lisa-Marie Presley

Ett fulländat kongress& rekreationscenter
I januari 1990 köper Reso AB resterande aktier i AB
Tylösands Havsbad av Halmstads Kommun.
1995 säljs hela bolaget till de nuvarande ägarna Per Gessle
och Björn Nordstrand som, mellan åren 1996-99, investerar
60 miljoner i Hotel Tylösand. Resultatet är ett fulländat
kongress- & rekreationscenter med 230 nyrenoverade
hotellrum, 27 konferenslokaler, en totalrenoverad huvud-

restaurang, en gourmetrestaurang, en nattklubb, en spaanläggning, ett bibliotek, samt ”Solgården” för sommarens
konserter och kvällsnöjen.
Idag besöks vi därför främst av konferens- och rekreationsgäster som vill arbeta och/eller koppla av i en miljö med hög
internationell klass, förstklassig service, komfort och bredd.
Vardag som helg, sommar som vinter – och alltid sida vid
sida med havet...

BADMODET
Baddräkten används inte längre bara för att bada i. Den har blivit en modeartikel av
högsta dignitet. Den nya stigen är ett mer påklätt mode. Framför allt undviker man för
mycket solande och skyddar sig med kläder som bästa solskyddsfaktor. Om vi går
tillbaka till sommaren –80, bar mer än 70% bikini – ju mindre, desto mer solbränna.
Sådana aspekter har inte 90-talets badnymf.
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2000 talet

Sverige röstar nej till Euron · Bush blir återvald i USA
· World Trade Center i New York utsätts för terrorattack · Återuppståndna Gyllene Tider slår alla
svenska publikrekord · Flodvågskatastrof drabbar
Sydostasien · Orkanen Gudrun sveper över Sydsverige

RESTAURANGKÖKET, LOBBYN och ENTRÉERNA har också
byggts om. RESTAURANG TYLÖHUS och hotellets alla 225 rum
renoveras i en ständigt pågående process. Och satsningen
fortsätter. Närmast på tur står en helt ny spaanläggning
som ökar vår kapacitet och ger våra gäster nya upplevelser,
bl a en fantastisk havsutsikt.

Ständigt nya upplevelser
Under 2000-talets fem första år har gamla fina
HERRGÅRDSHUSET totalrenoverats. Här finns både moderna
konferensrum och sköna gästrum i klassisk miljö.
KONGRESSHALLEN byggdes om och moderniserades 2004.
Här finns idag absolut senaste teknik för ljud och bild.
Här kan vi ta emot 500 bankettgäster eller 700 kongressdeltagare vid biosittning. På väg mot hallen passerar man
HALL OF FAME, en ny stor mingelsal utsmyckad med konst.
PIANOBAREN blev en succé redan från första ackordet och
ett kvällsnöje med härlig stämning varje sommarkväll.

BADMODET
2000-talet präglas av att vi vill ha aktiviteter och upplevelser. Detta avspeglar sig
också i badmodet. Beach Volley och andra bollaktiviteter på stranden är stora och
badmodet ska man helts kunna röra sig i.
En snygg topp med matchande 60-talsinspirerade hot pants, med eller utan skärp i
midjan, är ett exempel på hur badmodet kunde se ut alldeles i början av det nya
millenniet.
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Box 643 · 301 16 Halmstad · Telefon: 035 – 305 00
Telefax: 035 – 324 39
info@tylosand.se · www.tylosand.se

