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Förord

Landets äldre badhus blev en aktuell byggnadska- 
tegori för kulturmiljövården i samband med den 
förödande branden i Sturebadet i Stockholm 1985 
och genom att en rivning av varmbadhuset i 
Karlskrona då aktualiserats. Det kändes viktigt 
att få till stånd en inventering av de äldre badhu
sen för att ha ett bättre underlag i bevarandefrå
gor. Den inventering som nu rapporteras bygger 
på en undersökning som fil. kand. Inga Kind
blom, l:e intendent vid Kristianstads läns muse
um, gjorde då hon samma år tjänstgjorde vid 
Riksantikvarieämbetet som stipendiat.

Inventeringen utfördes som enkätundersökning 
och omfattade både offentliga och privatägda 
varm- och kallbadhus med ursprunglig eller för
ändrad funktion, tillkomna före 1950. Gränsen 
sattes vid 1950 eftersom en ny epok tog vid efter 
andra världskriget.

Inventeringsblanketter sändes till samtliga läns
museer, ett antal kommunala museer och några 
hembygdsföreningar i landet. De flesta museer 
svarade på enkäten. De inkomna uppgifterna har 
sedan kompletterats och manuskriptet bearbetats 
av l:e antikvarie Barbro Flodin vid Riksantikvarie
ämbetets byggnadsavdelning.

Den använda metoden innebär att materialet 
inte kunnat bli fullständigt, men undersökningen 
bör redovisa de flesta badhus med bevarad ur
sprunglig funktion och också flertalet av de of
fentliga badhus som finns kvar men som fått änd
rad användning. Små privata badhus är i allmän

het inte lika kända av museerna och endast ett få
tal har därför kommit fram vid inventeringen. 
Detsamma gäller skolbaden, av vilka de flesta är 
nedlagda, då skolorna numera använder de kom
munala badhusen.

Stor vikt har lagts vid det inledande avsnittet 
om badandets historia och attityden till badandet 
under olika tider. En genomgång har gjorts av så
väl litteratur som arkivmaterial. Carl Curman gav 
i sina skrifter den ideologiska bakgrunden till hur, 
var och varför badhus borde uppföras. Matts 
Bergmark ger i sin bok ”Bad och bot” värdefulla 
uppgifter om synen på vattnet som botemedel. I 
Nordiska Museets arkiv och i Folklivsarkivet i 
Lund finns uppteckningsmaterial som berättar om 
allmogens inställning till badandet från 1850-talet 
och framåt. Uppgifter av intresse har också häm
tats från tidningar, tidskrifter och modejournaler.

Ett varmt tack riktas till de museer och hem
bygdsföreningar som bidragit till inventeringen. 
Kommunala förvaltningar och badhuspersonal 
har alltid varit ytterst tillmötesgående och på ett 
värdefullt sätt kompletterat museernas uppgifter. 
Detsamma gäller ägarna till de fåtal privata bad
hus som ingår i materialet.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET
Byggnadsavdelningen

Christina von Arbin Robert Bennett
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Badandets historia



Bad och badande före 
1800-talet

Forntid och medeltid
Badade forntidens nordbor? Om detta vet vi 
mycket lite liksom om deras inställning till renlig
het. Man kan dock utgå från att de nomadiseran
de jägarna under stenåldern kunde ta sig över 
vattendrag och troligen också kunde simma. När 
människorna så småningom blev bofasta slog de 
sig gärna ned vid något fiskrikt vattendrag och 
var möjligen också simkunniga.

Från omkring 6 000 f.Kr. blev klimatet i vårt 
land allt varmare och fram till bronsålderns slut 
rådde något som närmast kan liknas vid medel- 
havsklimat. Det vore egendomligt, om man då ej 
under varma sommardagar sökt svalka i närmaste 
vattendrag.

Omkring 920 ger den arabiske författaren Ibn 
Fadlan en ganska fyllig beskrivning av de svenska 
ruserna i trakten av Volga. Flan skriver: ”De är de 
orenligaste varelser, som Gud har skapat. Ja, de är 
som vilsnegångna åsnor.” Om norrmän och islän
ningar är omdömet något mildare. Beträffande 
danskarna finns en, förmodligen något senare, 
uppgift som säger att de kammade håret, tog lör- 
dagsbad och bytte kläder ganska ofta ”för att lät
tare kunna besegra kvinnors kyskhet och t.o.m. få 
adelsdöttrar till frillor.” ”Lördag” kommer f.ö. av 
det isländska ”laugr”, som betyder tvätta. Man 
hade alltså fått en fast veckodag för rengöring av 
kroppen. Av Flavamal framgår att renlighet börja
de uppskattas. Där sägs t.ex. att ”vatten tarvar 
vägfarande gäst, handduk och hederlig väl
komst”.

När vikingarna drog ut i österled kom de på 
ryskt och slaviskt område i kontakt med den bad
form som kanske skulle få störst betydelse i vårt 
land, nämligen bastubadandet i form av rökbas
tun. När de sedan återvände hem uppförde de

bastur på sina egna gårdar. Längre fram under 
medeltiden fick nordborna också stifta bekant
skap med badhusen i Konstantinopel, som man 
under korstågen passerade på väg till det heliga 
landet. Badhusen med sin luxuösa utrustning och 
olika typer av bad gjorde ett starkt intryck på 
nordborna. Liksom i basturna förekom också här 
gemensamhetsbad, allt under angenäma former. 
Då korsfararna kom hem var de inte sena att låta 
inreda egna badstugor. Även offentliga badhus 
uppfördes. I klostren fanns ibland badstugor för 
såväl klostrets eget folk som för gäster och för 
dem som vårdades där.

1500-talet och Olaus Magnus
År 1555 gav Olaus Magnus, tidigare präst och di
plomat i Sverige, ut sin ”Flistoria om de nordiska 
folken”. Här finner man bland mycket annat ock
så upplysningar om bad och badstugor vid denna 
tid. ”Där finnas”, skriver han,”såväl enskilda som 
allmänna bad, vilka äro synnerligen väl inrättade 
och försedda med allt nödigt tillbehör. De enskilda 
baden tillhöra förnäma personer och äro byggda i 
närheten av strömmande vatten och sköna örta
gårdar; de allmänna åter äro uppförda i städer och 
byar till så stort antal, som inbyggarnas mängd 
och villkor göra behöfligt.” Vidare berättar han 
att badstugorna är rymliga och att något lättfär- 
digt umgänge trots gemensamhetsbadandet inte 
försiggår här. Nordborna är icke som badensarna 
(invånare i Baden) fräckt lättfärdiga då de umgås i 
bastun. Kanske såg Olaus Magnus nordborna i ett 
förklarat skimmer eftersom han vistades i lands
flykt då ”Historia om de nordiska folken” skrevs. 
Säkert är att nordborna liksom badensarna kunde 
både äta, dricka och sova i bastun.
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BAD OCH BADANDE FÖRE 1800-TALET

Fig. 1. Under 1500-talet lärde man sig simma med hjälp av säckar, fyllda med luft och knippor av lätta 
rör. Ur Olaus Magnus ”Historia om de nordiska folken”, utg. 1555.

Bastun användes också i medicinska samman
hang. Då det var tid för kvinnan att föda vandra
de hon iväg till bastun. Det var gårdens renaste 
och varmaste plats och här kunde hon få vistas i 
avskildhet tillsammans med sina medhjälperskor. 
Bastun var också den plats där man lät koppa sig.

En särställning intog bröllopsbadet. Om detta 
skriver Olaus Magnus: ”...begås med stor högtid
lighet, så ofta en nygift hustru skall överlämnas åt 
mannen. Då pläga jungfrur och ärbara hustrur, 
ordnade efter ålder, i ett långt tåg sakteligen draga 
framför henne. Men framför dem alla skrida män, 
som bära stora krukor med gott öl eller vin, för 
att de, när hettan bliver för stark, må kunna där
med återvinna och stärka sina medtagna krafter, 
sedan de därförut smakat något kanel, socker och 
rostat bröd. När de åter gå ut därifrån, bära de på 
huvudet kransar av ruta; och alla eller större de
len av jungfrurna spisa och sova sedan tillsam

mans med bruden, såsom den där nu skall viga 
sin, jungfrudom åt himlen.”

Olaus Magnus har också en del att meddela 
om bad i öppet vatten. Simkonsten var inte förbe
hållen männen utan utövades även av kvinnor 
och barn. Mest uppehåller sig Olaus Magnus vid 
simkonstens betydelse i militära sammanhang. 
Soldaterna fick lära sig simma med hjälp av en 
uppblåsbar simdyna av läder eller en vassmatta 
(fig. 1). Han berättar också om ”huru folkknek
tar, enkannerligen fetlagda, i full rustning simma 
över vattendrag.” En skicklig simmare var ytterst 
respekterad, och simning hörde under medeltiden 
till de sju ridderliga konsterna.

Det är känt att Johan III lät inrätta badstugor 
på slotten Tre Kronor och Ulvsunda. Väggarna 
var här klädda med tenn och det fanns simbas
sänger under tak.

11



BAD OCH BADANDE FÖRE 1800-TALET

1600-talet och stormaktstidens 
badstugor
De offentliga badhusen i Stockholm utökades un
der 1600-talet. Badmästaren Christopher Thiel 
arrenderade stadens badstuga på Södermalm. Se
dan han gift sig med en badaränka lät han 
1681-84 uppföra ett för sin tid ovanligt stort bad, 
Rosenbad, i kvarteret som fått samma namn. För
utom vanliga vattenbad erbjöds här de medicin
ska varianterna liljebad, rosenbad och kamomill- 
bad. Särskilt populära var brudbaden fyra dagar 
före bröllopet, med badande av bruden och kalas 
för släkt och vänner. Verksamheten i Rosenbad 
upphörde ett par år efter Thiels död 1721 men lär 
ha återuppstått på 1740-talet vid Vattugatan.

Även svenska stormän lade vikt vid badandet. 
Flera slott inreddes med praktfulla badrum. En 
”skön och nätt badstuga” från 1600-talet, prakt
fullt inredd med kopparbadkar och bassäng finns 
fortfarande kvar på Eriksbergs slott i Söderman
land. Till de rikt utformade hörde även badstugan 
på Lindholmens gård i Västergötland, uppförd på 
1600-talet av Gabriel Oxenstierna och på ro
merskt vis utrustad med tepidarium (måttligt 
varmt rum), caldarium (hett rum) och frigidarium 
(avkylningsrum).

1700-talet - en veritabel 
smutsålder
Under medeltiden hade även de allra fattigaste 
haft möjlighet att besöka badstugorna. Om inte 
annat hade man haft möjlighet att gå dit när nå
gon avlidit och i sitt testamente förordnat om sjä- 
labad, d.v.s. gratisbad åt de fattiga. Men under 
1500-talet började man stänga badhusen på kon
tinenten. En av anledningarna var att de ibland 
fungerade som glädjehus och därmed också som 
spridningshärdar för syfilis. En annan anledning 
var, att det på många håll ute i Europa började bli 
ont om bränsle. Dessutom började en annan syn 
på renlighet göra sig gällande. Man ansåg nu, att 
höjden av renliget inte var en ren kropp utan rena 
kläder och att kunna byta dem ofta. Kläderna 
skulle helst vara av linne, som var behagligt att 
bära och började bli modernt. Följden blev att ge
mene man slutade bada och Europa gick in i en 
veritabel smutsålder. I Stockholm trädde förbudet 
mot hållande av badstuga dock inte i kraft förrän

1725. Endast i Finland och de svenska finnbyg
derna lyckades ångbastun överleva.

Kurorternas framväxt
Samtidigt som badhusen stängdes växte kurorter
na fram. I Sverige tillkom en rad kurorter, både 
längs kusterna och vid hälsokällor i inlandet. Här 
kan nämnas Medevi brunn från slutet av 1600-ta- 
let, Sätra brunn, Ronneby brunn och Ramlösa 
brunn, samtliga från 1700-talet. Brunnsanlägg- 
ningarna växte efter hand till små samhällen med 
en mångfald byggnader av olika slag. Hit reste de 
förmögna för att ta de ordinerade varma baden, 
för att dricka av det hälsobringande vattnet och - 
inte minst - för att idka sällskapsliv (fig. 2). För 
många kurortspatienter var nöjena och sällskaps
livet minst lika viktiga som den medicinska be
handlingen. Ogifta söner och döttrar fick ofta föl
ja med då möjligheterna att finna en lämplig äk
tenskapspartner kanske var större här än på an
dra håll. Det berättas om Ramlösa, att det under 
1700-talet var samlingsplats för ”skönheten, be
hagen och det fina levnadsvettet och de sällskapli
ga talangerna” och så var säkert fallet på många 
kurorter. Kurorternas huvudbyggnad var speciellt 
på kontinenten utformad som ett mindre palats. 
Den utgjorde en värdig inramning för kurortsgäs- 
terna, samtidigt som den var en bekräftelse på 
kurortens betydelse. Minst av allt vittnade den 
om ett stillsamt och spartanskt liv, lämpligt för 
Europas förnäma sjuklingar.

Redan under 1700-talet hade en engelsk läka
re, John Floyer, börjat propagera för s.k. kallvat- 
tenkurer. Det dröjde dock in på 1800-talet innan 
denna typ av behandling kom att bli populär. 
Kallvattenkurerna innebar egentligen inget nytt. 
Kallvattendoktorer hade funnits redan i det gamla 
Rom, men behandlingsformen som sådan hade se
dan glömts bort. Kallvattenkurerna innebar, åt
minstone till en början, sällan att man badade i 
öppet vatten (fig. 3 och 103). Saltvatten ansågs 
visserligen nyttigt, men skulle det användas pum
pades det upp på land.

En av de kallvattendoktorer som fick störst be
tydelse var Vincent Priessnitz. Han anlade 1826 
kallvattenkuranstalten Gräfenberg, som snart 
vann världsrykte och fick många efterföljare. Re
dan 1845 fanns inom dåvarande Tyskland ca 50 
sådana kuranstalter. En annan känd kallvattenlä-
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BAD OCH BADANDE FÖRE 1800-TALET

Fig. 2. Ronneby Brunn. Flanerande gäster på planen framför varmbadhuset. Foto omkr. 1880. Blekinge 
läns museum.

kare var prästen Sebastian Kneipp i Wörishofen, 
Tyskland, bekant för sin barfotagång, korta, kalla 
lokala begjutningar och lokala inpackningar. I 
Sverige tillämpades kallvattenbehandlingar först 
vid kurorter som Loka brunn, Söderköping, Mede- 
vi brunn, Ramlösa brunn och Ronneby brunn.

Fig. 3. Ronneby Brunn. Baderska i kallvattenku- 
ren. Repro efter äldre foto.
Blekinge läns museum.
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Badande i öppet vatten

Badorternas framväxt och de 
första kallbadhusen
Mot slutet av 1700-talet började en ny typ av 
kurorter att växa fram. Kanske är det riktigare att 
kalla dem badorter. Även här idkade man um
gängesliv och badande, men badandet skedde i 
havet och hade inte alltid en utpräglat medicinsk 
karaktär. Badande i öppna havet började på den 
engelska kanalkusten, där Brighton redan i slutet 
av 1700-talet hade utvecklats till en fashionabel 
badort.

I Sverige utvecklades badortslivet först på Väst
kusten. Gustafsberg, vid Uddevalla, brukar räk
nas som vår första badort. Tillkomståret sätts till 
1804, då den då fyraårige kronprins Gustaf vista
des där. Vår första badort/kurort i havsbandet var 
Marstrand. Gränsen mellan kurort och badort var 
länge flytande. I dag återstår endast en havskurort 
i landet, nämligen Varberg.

De äldsta kallbadhusen var egentligen små 
badflottar med hus (fig. 4). De växte dock snart 
ut till stora anläggningar, belägna på stranden el
ler en bit ut i havet. I det sistnämnda fallet var de 
oftast förbundna med land genom en lång bro 
(fig. 5). Herr- och damavdelningar var alltid skil
da åt och på större badorter fanns skilda badhus 
för damer och herrar. Äldre kallbadhus har förut
om omklädningshytter ofta ett antal bassänger, 
inom vilka man höll sig både av säkerhetsskäl och 
för att anständigheten så krävde. I allmänhet 
fanns s.k. sumpar, höj- och sänkbara bassänger el
ler trälådor med spjälor, där speciellt kvinnorna 
ansågs kunna bada i trygghet (fig. 6). Någon stör
re förmåga att umgås med vatten hade man inte 
(fig- 7).

Allmänheten och havsbadandet
Respekten för havet satt i länge hos gemene man. 
Människan ansågs vara skapad att leva och bo på 
landbacken och borde inte försöka rubba denna 
tingens ordning. Många skrämdes nog också av 
sjömännens berättelser om hemska och oberäkneli
ga havsvidunder. Djärvast var ungdomen och de 
bättre bemedlade, som på kurorterna kommit i 
kontakt med bad i öppet vatten.

Befolkningen i städer som Stockholm, Göteborg 
och Malmö anammade de nya badsederna snab
bare än befolkningen i småstäderna och på lands
bygden. En man, född 1873 i Göteborg, berättar: 
”En sak jag lade märke till, när jag kom till Falken
berg var, att folk aldrig badade i havet utan i ån. 
De hoppade från en gammal pil, som stod utanför 
Falkenbergshus.” I Bjerred norr om Malmö badade 
den vuxna befolkningen ej i havet under förevänd
ning att ”di va vanda ve sjölöften”.

Överhuvudtaget badade den vuxna befolkning
en i vårt land ännu vid sekelskiftet sällan kallbad. 
Möjligen tog man ett bad efter höbärgningen eller 
vid midsommar. I Sydsverige blev det så småning
om brukligt, att en gång varje sommar låta hela fa
miljen och allt tjänstefolket fara till havet. De som 
ville kunde då också passa på att bada. Sommarut
flykterna företogs ofta med häst och vagn och var 
något man såg fram emot.

Barn och ungdom badade betydligt oftare än 
vuxna, män oftare än kvinnor. Man badade var 
som helst, i sjöar, bäckar, floder, åar och märgel- 
gravar, ja även i havet (fig. 8). Kallbadhusen besök
tes sällan av gemene man, de var för sommargäs
terna och de välsituerade. I t.ex. Skanör fanns fort
farande vid sekelskiftet endast en badhytt och den 
ägdes av ”en klick stadsbor”. Det noterades speci
ellt att den utnyttjades av borgmästarens dotter.
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BADANDE I ÖPPET VATTEN

Fig. 4. Gustafsberg, Uddevalla. Kallbadhus på flottar, det ena avsett för herrar och det andra för damer. 
Gästerna roddes ut till badhusen. Foto omkr. 1900. Bohusläns museum, bildarkivet.

Fig. S. Malmö, Ribersborgs kallbadhus, uppfört på 1890-talet. En lång bro ledde från land och entrén var 
genom järnvägsstationen. Tack vare järnvägen Malmö-Limhamn kunde många människor ta sig hit för 
att bada. Foto omkr. 1914. Kurt Karlssons fotosamling, Malmö.
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Fig. 6. Ritning till kallbadbus, bad- och siminrättning för fruntimmer. Ett flertal sumpar av olika storlek 
finns både inom anläggningen och på utsidan av den. Ny Illustrerad Tidning 1859. Foto SSM.

Fig. 7. Badvagnar, som kördes ut i det långgrunda vattnet, där badgästerna steg ner via en trappa, före
kom på kontinenten men var mindre vanliga i Sverige. Vykort 1903. Kristianstads läns museum.
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Fig. 8. Badliv pä Åbus strand. Foto omkr. 1900. Kristianstads läns museum.

Simkonsten
Det var länge dåligt ställt med simkunnigheten, 
även bland soldaterna. Förändringen från Olaus 
Magnus tid var markant. Men när bad i öppet 
vatten började accepteras togs frågan om militä
rens simkunnighet upp på nytt. Flera läroböcker i 
simkonsten kom ut, skrivna av militärer för sol
dater och ungdomar. Benjamin Franklins skrift 
om ”konsten att inom en kort tid bliva en skicklig 
simmare” var mycket uppskattad. Den kom ut i 
svensk översättning i minst tre upplagor, den för
sta 1804. Här talas i första hand om bad i floder, 
sjöar och kallt källvatten, ej om havsbad. Havs
bad ansågs troligen något riskabelt. Dock påpe
kas att kroppen flyter lättare i salt vatten.

En annan simlära, författad av C. A. Gusta vi 
och utgiven 1839, riktar sig bl.a. till sjömän och 
militärer (fig. 9-10). Författaren meddelar att bad 
i öppna sjön under den varma årstiden nu är all
mänt erkänt. Han berättar också att simkonsten 
tilltagit i huvudstaden, något som tillskrivs Stock
holms Simsällskap och två allmänna simskolor. 
Det ännu existerande Uppsala Simsällskap, som 
bildades 1796, är inte bara Sveriges utan även 
världens äldsta simsällskap.

Fig. 9. Sim- och hoppövningar. Försättsblad till 
”Underrättelser i Sim-Konsten” av C. A. Gustavi, 
utg. 1839.

med 40 Ki si irre r .
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Fig. 10. Sim- och hoppöv
ningar. Ur ”Underrättelser i 
Sim-Konsten” av C. A. Gus- 
tavi, utg. 1839.

År 1827 promoverades Sveriges första manliga 
simmagistrar och 1858 de första kvinnliga. Många 
diskussioner fördes om kvinnor, simning och sim- 
promotioner. I skriften ”Om simövningar för frun
timmer”, utgiven 1880, citeras professorskan A. 
Retzius. Hon var kritisk till promotionerna, efter
som hon ansåg att flickorna överansträngde sig in
för dessa. De hade sitt berättigande menar hon 
”då simningskonsten för Qvinnor ännu icke var 
allmänt i bruk och med kärlek omfattad såsom nu 
är fallet.” Frågan togs på professorskans begäran 
upp i Läkarsällskapet och resultatet blev att en 
skrivelse gick ut till landets simskolor, där man av
rådde från promotioner för flickor.

Kallbadandet blev under 1900-talets första de
cennier allt populärare bland båda könen vare sig 
man var simkunnig eller ej. Läkarna var inte ode
lat förtjusta över utvecklingen och speciellt när 
det gällde havsbadandet manade de till försiktig
het. ”Allmänheten inbillar sig, att det kalla havs- 
badet kan tagas ungefär som ett vanligt flod- eller 
sjöbad, men detta är en villfarelse, som kostat 
mången årslånga lidanden...” påpekar Carl Cur- 
man, vår främsta balneolog (badläkare). Enligt 
honom kunde ”fullblodiga, korpulenta individer” 
stanna 10 minuter i badet, ”äldre personer och 
barn 1-3 minuter”.

En annan kategori, som med misstänksamhet 
såg på det uppblomstrande badlivet, var prästerna. 
Framförallt opponerade man sig mot söndagens

badtåg, som möjliggjorde för människor att till
bringa dagen vid badstranden i stället för att gå i 
kyrkan.

Baddräkter
Då Skanör så småningom blev populärt som bad
ort och besöktes av allt fler sommargäster reage
rade den bofasta befolkningen här, liksom på an
dra håll, med misstro. Sommargästerna hjälpte 
visserligen upp ekonomin, men de kom med nya 
seder och med deras moral var det enligt befolk
ningen både si och så. Från en annan sydsvensk 
ort berättas vid sekelskiftet, att då en av sommar
gästerna från Stockholm gick för att bada tillsam
mans med sin fästmö förfasade sig omgivningen. 
En man och en kvinna som badade tillsammans! 
De var ju inte ens gifta! Ändå bar båda baddräkt 
- något som vid den här tiden inte var alldeles 
självklart. Särskilt bland folk på landsbygden och 
de mindre välsituerade var baddräkt ovanligt 
fram till omkring 1915-20. Modetidningarna vi
sar visserligen baddräkter, åtminstone från 1800- 
talets mitt, men det var nog mest kurortsgästerna, 
som lät sy upp sådana. Förutom själva baddräk
ten med rysch, pysch och garneringar hörde också 
badskor, badmössa och ibland även badstrumpor 
till utrustningen. Större delen av kvinnans kropp 
blev på detta sätt täckt (fig. 11).
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Fig. 11. Badklädsel på 1870-talet i USA. Samma typ av klädsel torde ha förekommit även bland de välsi- 
tuerade på samtidens svenska bad- och kurorter. Kristianstads läns museum.

Fig. 12. Baddräkt och badkappa. Modeller ur Al
lers Mönstertidning år 1919, nr 10.
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Mot slutet av 1800-talet blev sjömansmodellen 
för baddräkter populär. Baddräkterna tillverkades 
då ofta av ylletyg, gärna mjuk flanell. De kan 
knappast ha varit hälsosamma. ”Mot damernas 
onödiga pryderi att i våra afskilda badhus begag
na simdräkter av ylle eller flanell måste vi bestämt 
opponera oss” skrev Carl Curman och många in
stämde med honom. Så småningom övergick man 
till bomull och andra, lämpligare material.

År 1924 kunde man i Allers Mönstertidning 
läsa att baddräkterna nu köptes färdigsydda. De 
hade blivit dyrare än förr ”på grund av tygerna, 
fasonerna och utsmyckningarna. Modets lagar fö
reskriver nu en kjol eller ett skört, som döljer ben
kläderna (fig. 12). Det är kvinnligt och verkar på
klätt, där herrar och damer bada samman på öp
pen strand.”

Nakenbadare
Omkring 1920 hade baddräkter och gemensam- 
hetsbad blivit regel. En ny rörelse hade då också 
börjat sprida sig. Inom denna ansåg man att det 
enda sunda och riktiga var att bada naken. Idéer
na kom från Tyskland och Frankrike, där de upp
stått omkring sekelskiftet. År 1932 bildades den 
första föreningen för nakenkultur i Sverige. Den 
kallade sig ”Hälsa genom nakenhet” och höll till i 
Stockholmstrakten. En motsvarande förening bil
dades i Malmö 1933.

Den som pläderade mest för nakenkulturen i 
vårt land var läkaren och professorn John Alm
kvist och benämningen ”almkvistare” användes 
ibland om nakenbadare. Almkvist var medlem 
både i Stockholmsföreningen och i föreningen 
Malmö-Lund. I den sistnämnda var ungsocialisten 
Calle Schröder ordförande. En gång när middags
bjudning hade ordnats för Almkvist i Schröders 
bostad anlände Almkvist som vanligt sist. Han 
fann hallen fylld av underkläder och antog att 
gästerna hade satt sig till bords i adamskostym. 
Raskt klädde han av sig och steg in i matsalen där 
han fann övriga gäster iförda smoking. Om Alm
kvist efter detta var botad från sin ovana att alltid 
komma för sent förmäler inte historien.

Nakenbadarna behövde inga badhus, möjligen 
avklädningshytter. Också för resten av befolk
ningen blev kallbadhusen med tiden mindre nöd
vändiga. Alla badade och man badade var som 
helst där det var lämpligt. Till slut behövdes inte 
ens omklädningshytter. Under de senaste decenni
erna har det därför knappast uppförts några kall
badhus i landet. Utomhusbassänger med utrym
men för omklädning har däremot blivit allt vanli
gare och flera sådana brukar finnas i varje kom
mun. En del äldre, offentliga kallbadhus fungerar 
dock fortfarande och åtnjuter stor popularitet. Ef
tersom de brukar ha både herr- och damavdelning 
kan man här kan röra sig mera fritt, sola och 
bada naken.
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Badande i varmbadhus

England och Tyskland
Då det i Europa åter blev tillåtet med varmbadhus 
kom impulserna från öster, liksom under medelti
den. Och liksom det tidigare varit korstågen var 
det nu Napoleonkrigen och Krimkriget, som fick 
västerlänningarna att återupptäcka baden. I Ös
tern fann de en obruten badtradition. De prakt
fulla turkiska baden imponerade och de förmög
nare lät vid återkomsten inrätta sådana i bl.a. 
London och Paris. För att göra illusionen fullstän
dig var badbetjäningen orientalisk.

År 1856 inrättades det första engelska hetlufts- 
badet. Det skedde på Irland och badformen bru
kar kallas den romersk-iriska. I England uppstod 
också badklubbar. De hade de romerska termerna 
som förebild. Elär fanns nästan alltid ett turkiskt 
bad, en eller flera simbassänger, salar för gymnas
tik och massage samt läs- och rökrum.

Den växande arbetarklassen hade ingen del i 
denna utveckling. Den saknade badmöjligheter 
och hade dåliga kunskaper om hygienens betydel
se. Arbetarnas bostäder var. usla och till detta 
kom att brunnsvattnet lätt blev förorenat då av
loppen var bristfälliga. Inte underligt att de kole
raepidemier som under 1800-talet härjade i Euro
pa skördade tusentals offer. År 1832 utbröt en 
koleraepidemi i London. Läkarna påpekade vik
ten av personlig hygien, men även om man lyssna
de, måste det rent praktiskt ha varit svårt att följa 
deras råd och anvisningar. Man hade dock fått 
uppmärksamheten riktad på de hygieniska pro
blemen och 1842 inrättades det första folkbadet i 
Liverpool, tätt följt av två liknande inrättningar i 
London. Badet i Liverpool hade åtta badkar och 
var kombinerat med en tvättinrättning. Just den 
kombinationen blev vanlig i England och har ock
så varit tämligen allmän i vårt land. I England 
kom 1846 en parlamentsakt, som reglerade och 
stödde badhusbyggandet. England blev på så sätt 
ett foregangsland och kom att utöva stort infly
tande på övriga europeiska länder.

I Tyskland slog det turkiska badet eller svettba
det aldrig igenom. Inte heller lyckades man med 
framgång kombinera folkbad och tvättinrättning. 
För att ge arbetarna möjlighet att för en billig 
penning göra sig rena bildades ”die Deutsche Ge
sellschaft für Volksbäder”. Var och en som besök
te ett sådant folkbad skulle få tillgång till dusch 
samt tvål och handduk. Valspråket var: ”Åt varje 
tysk ett bad en gång i veckan”. År 1903 var man 
dock långt ifrån målet. Det fattades ca 50 000 
badinrättningar.

Sverige
Som tidigare nämnts stängdes den sista badstugan 
i Stockholm 1725. Under lång tid kom sedan ba
dandet att betraktas som både skadligt och omo
raliskt. Sverige förblev dock inte oberört av ut
vecklingen på kontinenten och inte heller undgick 
vårt land att drabbas av 1800-talets koleraepide
mier. Det var här, liksom på andra håll, i första 
hand de fattiga, som föll offer för sjukdomen. Lä
karna kunde inte göra mycket, trots att de ofta in
såg att en förbättrad hygien skulle kunna hjälpa 
upp situationen. Läkarna hade aldrig förnekat 
vattnets välgörande inverkan och erfarenheterna 
från kurorterna var säkert den viktigaste anled
ningen till detta. På kurorterna ordinerades vatten 
för både in- och utvärtes bruk och varmbadhusen 
nyttjades flitigt av-kurgästerna, ofta flera gånger i 
veckan.

År 1832 öppnades åter en badinrättning i 
Stockholm. Det var den Lorentzska badinrätt
ningen vid gamla Norrbro, som i fullt utbyggt 
skick kunde servera 200 bad om dagen. För öv
rigt gick det långsamt med badhusbyggandet både 
i Stockholm och i andra städer. Något som under
lättade betydligt, var de nydragna vattenledning
arna, om de gick att utnyttja. I t.ex. Hedemora, 
som fick sin vattenledning 1896, sades uttryckli
gen, att man fordrade att ”vattenledningen i stör
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sta möjliga utsträckning utnyttjas till beredande 
av billiga bad till samhällets medlemmar”.

I början var det mest privatpersoner som öpp
nade badinrättningar. Dessa bestod sällan av mer 
än ett eller två badkar. Från t.ex. Fjällbacka berät
tas hur sjöboden inreddes med något enstaka bad
kar. Till de privata ”badhusen” gick man när man 
ville tvätta sig ren, eller när man led av vissa sjuk
domar. Om en sådan badinrättning berättas från 
Trelleborg: ”K:s bredvid oss här i Västergatan 
hade badrum, och vattnet rann direkt ut på gatan. 
Min mor bar vatten från havet till K:s och många 
främmande fick bada salta bad... Badkaret var ett 
vanligt avlångt kar. Fru K. hjälpte dem som skulle 
bada. Det var mest bönder, som kom in och tog 
sig ett bad, när de voro sjuka”.

Från Stora Tuna i Dalarna berättas att fadern i 
en familj år 1902 tillverkade ett badkar, eftersom 
modern då var ordinerad bad. Då modern blev 
frisk användes inte badkaret mer. Själv fick han 
senare reumatisk värk och tillverkade då ett ång
skåp. Efter att ha använt detta en tid tillfrisknade 
han och grannarna kom då och beställde sådana 
skåp av honom.

För den som ville bada varmbad fanns förutom 
de privata badhusen få möjligheter. Stundom stod 
fattighusens och sjukhusens badinrättningar öpp
na för allmänheten. En del industrier erbjöd sina 
arbetare vissa möjligheter. Från Höganäs industri
er berättas att det fanns 5-6 träbaljor för ca 100 
arbetare. Dessutom fanns runda bassänger, som 
var 4 meter i diameter och 1,5 meter djupa. I des
sa kunde man byta vatten, men det tog mycket 
lång tid. Fördagen var baddag. Nackdelen med 
industribaden var bl.a. att arbetaren, efter att ha 
tvättat sig ren, åter måste ta på sig sina smutsiga 
kläder.

I ”Om bad såsom medel för folkhälsan” skri
ver dr Alfred Berghel så sent som 1926: ”Allmo
gen känner intet behov av bad så länge den är 
frisk. Vid sjukdom badar den under sommaren 
vid badorter, om vinteren badar den inte alls.” 
Berghels yttrande avser säkert i första hand be
folkningen på landsbygden, där de flesta fortfa
rande saknade badmöjligheter året om. För stads
befolkningen var situationen bättre. Vid denna tid 
var den första stora badhusbyggarperioden avslu
tad. Den hade startat omkring 1870 med profes
sorn, läkaren och balneologen Carl Curmans bad
husbyggen i Stockholm.

Fig. 13. Professor Carl Curman (1833-1913), bal
neolog (badläkare), kom att spela en stor roll som 
portalgestalt för den moderna badrörelsen och 
badhusbyggandet i Sverige. Okänd fotograf. Pri
vat ägo.

Carl Curman
Carl Curman (1833-1913) arbetade bl.a. som 
badläkare i Lysekil från 1859 och som docent i 
balneologi och klimatologi vid Karolinska institu
tet 1880-1898 (fig. 13). Han hade dessutom en 
rad andra uppdrag och poster och fungerade som 
professor i plastisk anatomi vid Konstakademin 
1869-1902. Genom sitt arbete som badläkare, sin 
verksamhet i Stockholm och sina skrifter, gjorde 
han badandet till en angelägenhet för alla.

För Curman var badandet ett sätt att återvinna 
och behålla hälsan, samtidigt som det gav veder
kvickelse. Greker och romare hade till fullo insett 
badandets betydelse och Curman önskade att 
även hans samtid skulle göra det. I sin skrift om 
bad och badning (1892) hävdar Curman att ”väl
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Fig. 14. Interiör från turkiska badet i Stora Badhuset vid Malmtorgsgatan 3 i Stockholm, öppnat 1868 
och rivet 1917. Titelsida ur ”Romerska bad och finska badstugor” av Carl Curman, utg. 1871.
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Stockholms ęU~B 
BADHUS AKTIEBOLAG <SL

Fig. 15. De ledande i Stockholms Badhusaktiebolag, Carl Curman, Oscar Nycander och Carl Silfver- 
sparre. Interiörbilder från Stora Badhuset vid Malmtorgsgatan 3 (nedersta raden) samt exteriör- och 
interiörbilder från Sturebadet. Foto från 1900-talets början. SSM.
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Östermalms Medico-Mekaniska institut.
Fig. 16. Interiör från motionsav delningen vid Östermalms Medico-Mekaniska institut omkr. 1900. Xylo
grafi efter teckning av Vicke Andrén, Ny Illustrerad Tidning. Foto SSM.

inrättade offentliga badanstalter och deras flitiga 
bruk är en sann mätare på ett samhälles civilisa
tion”. Badlokalerna skall vara ljusa, luftiga och 
angenäma, badbetjäningen övad och påpasslig. 
Offentliga bad borde som motto ha ”Åt renlighe
ten och hälsan” och stå öppna för alla. Inte minst 
viktigt var att arbetarbefolkningen bereddes möj
lighet att bada regelbundet, helst flera gånger i 
veckan. Arbetarna hade smutsiga arbeten, olämp
liga kläder, dåliga bostäder och var mer utsatta för 
klimatets växlingar än den övriga befolkningen.

Sina idéer sökte Curman förverkliga i Stora 
Badhuset vid Malmtorgsgatan 3, öppnat 1868, 
och i Sturebadet, uppfört 1885 och utvidgat med 
en simbassäng 1902 (fig. 14-15). I Stora Badhuset 
inrymdes också J. G. V. Zanders mediko-mekanis- 
ka institut. Enligt Curman hörde bad och motion, 
gärna kombinerat med massage, samman. Institu
tet flyttades sedan till Sturebadet (fig. 16). Före
ståndare var under en period dr Alfred Levertin, 
en annan av vårt lands mest framstående balneo- 
loger. Stora Badhuset revs 1917.

De två badhusbyggena genomfördes inte utan 
motstånd. En läkare ansåg, att ett nytt badhus
bygge i Stockholm var ett ”obehövligt och vanvet
tigt företag”. Då det gällde Sturebadet motsatte 
sig vissa ”uppförandet av en så tarvlig inrättning 
vid en så fin gata”. Men Curman genomdrev att 
badet fick ett centralt läge vid Stureplan och fasa
den fick en exteriör liknande Palazzo Vendramin- 
Calergis i Venedig. Curman ansåg nämligen att 
badhusens stora betydelse borde avspegla sig både 
i exteriören och i deras placering. ”Det är icke i 
avlägsna gränder eller på mörka bakgårdar dessa 
publika anstalter skola förläggas, dit den smuts- 
belastade skyggt kan smyga sig en aftonstund, 
rädd att bli ertappad i så olovligt ärende...” Efter
som Curman fungerade som rådgivare vid anläg
gandet av flera svenska badinrättningar, bl.a. i 
Göteborg (Renströmska badet i Haga), fick hans 
idéer angående byggnadernas utformning och pla
cering stor genomslagskraft. Alla äldre badhus 
från Curmans tid har ett centralt läge och utgör 
ett markant inslag i stadsbilden.
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Det gick inte utan vidare att lära stockholmar
na bada. År 1891 meddelar Curman att stockhol
maren i medeltal tar 1-2 varma bad per år. Män
nen badar mer än kvinnorna. ”Endast en fjärde
del av hela badantalet kommer på kvinnosläktet; 
av de varma karbaden hava dock 40 till 45 pro
cent begagnats av kvinnor ... barn äro de som re
lativt minst begagna våra varmbadanstalter, med
an de ofta alldeles för mycket missbruka det kalla 
badet.”

Frågan var, vilken badform som bäst passade 
den breda allmänheten. Curman trodde i det här 
fallet ej på simbadet. Inte heller trodde han på 
den tyska modellen, där arbetaren då han anlände 
till badet försågs med tvål och handduk och sedan 
endast fick duscha. Liksom de flesta badläkare 
vid denna tid pläderade han däremot ivrigt för 
bastubadet. I ”Romerska bad och finska badstu
gor" berättar Curman svettbadets historia. Svett
badet är, menar han, billigt, effektivt och speciellt 
vintertid oöverträffat.

Ragnar von Post, förste stadsläkare i Gävle, 
talar i sin skrift ”Bad är hälsa” varmt för bastu
badet och ser det som framtidens folkbad. ”Intet 
bad är så allmänt omtyckt som bastubadet", skri
ver han. ”Glädje och munterhet pläga råda i bas
turummen.” Men han avvisar inte simbadet. Stä
dernas billiga bastubad har varit flitigt besökta, ”i 
synnerhet om de varit förenade med bassängbad”.

Curman var egentligen motståndare till särskil
da folkbad för den arbetande klassen, eftersom 
han ansåg att en badinrättning skulle vara till för 
alla kategorier. Men städernas badinrättningar 
var ännu få och låg ibland för långt borta för att 
arbetaren skulle kunna ta sig dit. För den vanlige 
arbetaren ställde sig också ett besök där tämligen 
dyrt. På landsbygden fanns knappt några badhus 
alls.

Svenska föreningen för folkbad
För att främja intresset för bad hos olika folk
grupper och för att bereda alla bättre bad- och 
tvättmöjligheter bildades 1921 ”Svenska före
ningen för folkbad” efter tyskt mönster. Förenings
medlemmarna åkte runt i landet och propagerade 
för inrättandet av badhus. De höll föredrag, visa
de film och skioptikonbilder. Arbetet gick ut på 
att förbättra folkhälsan och de hygieniska förhål
landena och måste ses som ett led i kampen mot

den tidens stora folksjukdom tuberkulos. Dessut
om anordnade föreningen badkongresser och sän
de delegater till sådana utomlands. Ett antal typ
ritningar till badhus på landsbygden utarbetades 
också och 1926 kunde tre olika typritningar er
bjudas intresserade. Enligt dr Alfred Berghel bor
de sådana folkbad inredas med varma duschbad, 
karbad och bastu med kall översköljning eller 
helst bassäng. Förutom dessa badformer plädera
de Berghel för solbad och friluftsbad.

Ragnar von Post betonade redan i sin skrift 
1903 att en av kommunernas viktigaste uppgifter 
nu var att bygga bastubad för de mindre bemedla
de och att inrätta skolbad. Detta låg helt i linje 
med målsättningen för ”Svenska föreningen för 
folkbad” som kunde glädja sig åt ett stadigt ökan
de intresse. Folkbaden uppfördes ofta med hjälp 
av pengar från pensionsstyrelsen, men även Röda 
Korset gjorde stora insatser. Vid andra badkon
gressen i Stockholm 1930 meddelades att av lan
dets 2 400 socknar hade 445 offentliga varmbad
hus eller skolbad. Folkmängden i dessa socknar 
utgjorde 39 procent av landets befolkning. Siff
rorna innebar en fördubbling av badinrättningar
na i jämförelse med föregående femårsperiod. An
talet skoldistrikt som inrättat bad under motsva
rande tidsperiod var mer än fördubblat (fig. 17).

”Svenska föreningen för folkbad” kom från 
mitten av 1930-talet att ha ett nära samarbete 
med Svenska gymnastikförbundet och Svenska 
Röda korset. Föreningen upplöstes 1957. Den 
hade då spelat ut sin roll, eftersom badrum när
mast hade blivit standard i nyproducerade sven
ska bostäder. Bastubadandet var utbrett och i 
våra dagar finns ofta bastu i privatbostäder. Bas
tuaggregat har även blivit en svensk exportvara.

Simkonstens utveckling
Simkunnigheten var länge ej allmänt utbredd, 
men bl.a. Svenska Livräddningssällskapet, bildat 
1898, arbetade oförtrutet på att höja den. Under 
1930-talet märktes ett stigande intresse för bad 
och simning. År 1935 bildades ”Riksföreningen 
för simningens främjande”, senare ombildad till 
”Simfrämjandet” och samma år instiftades sim- 
borgarmärket. Målsättningen blev att varje 
svensk skulle kunna simma minst 200 m. För den 
vuxna, icke simkunniga befolkningen anordnades 
från 1936 speciella simkurser.
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Fig. 17. Skolbad i Stockholm. Troligen från 1930-talet. Foto SSM.

En grupp, som särskilt uppmärksammades, var 
militären. Flottans badhus i Karlskrona, uppfört 
1939, får ses som ett led i strävandena att lära åt
minstone alla inom flottan att simma. Det anord
nades också inofficiella militära simborgartävling- 
ar.

Ytterligare en grupp, för vilken särskilda kur
ser anordnades, var studerande vid seminarierna. 
För dessa blev simkunnighet ett krav. Många ut
bildade sig till simlärare och kom på så sätt att 
verka för höjandet av simkunnigheten i vårt land.

Simbassängerna
I takt med att intresset för bad och simning öka
de, ökade också kravet på simbassänger. Under

1920-talet började allt större bassänger byggas. 
År 1938 gav Simfrämjandet ut en skrift, utarbe
tad av Badhustekniska Byrån, ”Råd och anvis
ningar vid planläggandet och uppförandet av in- 
omhusbad”. Många av de förslag, som här lades 
fram, hade hämtats från Tyskland. Det tyska in
flytandet var vid denna tid betydande och det är 
troligt att 1930-talets stora intresse för idrott gri
per tillbaka på den dåtida tyska ideologin och 
dess försök att återuppliva de gamla germanska 
idealen. För Sveriges del blev ett av resultaten att 
det i slutet av 1930-talet uppfördes en rad varm
badhus, oftast med 25-metersbassäng.

I den ovan nämnda skriften talas om svettbad 
och simbad som de vanligaste badformerna. Kar
baden sägs vara på tillbakagång. Badhustekniska 
Byrån ansåg att de fysikaliska baden kunde för-
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läggas antingen till badhusen eller sjukhusen. Sol
bad rekommenderades och en solterrass borde 
ingå i badanläggningen. Denna tanke var knap
past ny, redan Centralbadet i Stockholm hade en 
sådan terrass, men i de gamla badhusanläggning
arna spelade solterrasser och solgårdar en mindre 
roll. För skolelevernas del ansågs det bättre med 
flera små, lättillgängliga badhus än med ett enda 
stort, dit eleverna kunde ha svårt att ta sig.

Beträffande simbassängernas storlek rekom
menderades att en stad på 30 000 invånare skulle 
bygga bassänger på 10 x 20 m. Större städer bor
de ha bassänger, som var 12 x 25 m. Ännu större 
bassänger ansågs oekonomiska. Mindre bassänger 
borde inte kallas simbassänger och till dessa kun
de man inte heller få bidrag i form av tipsmedel. 
För dem som ville tävlingssimma borde man dock 
bygga stora bassänger med en längd av 25 eller 
33 1/3 m. Till de större bassängerna rekommen
derades också att bygga åskådarläktare. Här stöd
de Byrån en utveckling, som redan var på gång 
(jfr Eskilstuna badhus). De badhus som uppfördes 
1939 fick alla sådana åskådarläktare. Slutligen 
påpekade Byrån att man, för att få en högre nytt- 
jandegrad av badhusen och för att få dem att gå 
ihop ekonomiskt, borde gå över till gemensam- 
hetsbad.

Nutida tendenser
Riktlinjerna i ”Råd och anvisningar vid planläg
gandet och uppförandet av inomhusbad” gäller 
från många synpunkter fortfarande. Bastubadan- 
det och simningen är de populäraste badformer
na. Badkaren har nästan helt försvunnit från bad
husen, eftersom de flesta kan bada hemma. Sim
bassängerna har blivit allt viktigare och här är 
trängseln ofta stor. Tävlingssimmare, motionssim- 
mare och de som badar enbart för nöjes skull 
måste ofta dela på tiden och utrymmet.

På senare tid har dock nya tankegångar börjat 
göra sig gällande. Badhusen ägnar sig allt mer åt 
kroppsvård av olika slag och badandet och de oli
ka badformer som erbjuds har blivit mer variera
de. Tendenserna i utlandet är desamma. Tropiska 
landskap byggs upp kring olika typer av bassäng
er och här kan den som vill motionera och sköta 
sin kropp. Badhusen håller på att utvecklas till 
hälsocentra. En annan tendens är utformandet av 
äventyrsbad med rutschbanor, vågskvalp och an
nat som ökar möjligheterna till aktiviteter och 
förlustelser av olika slag.
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Offentliga badhus
Det äldsta kända, bevarade kallbadhuset uppför
des på Särö 1840 (fig. 139). Från denna tid härrör 
också Särös rykte som badort. Ön var uppskattad 
både för sina bad och för sin naturskönhet. Enligt 
Viktor Rydberg var den en ”blomsterqvast tappad 
i ett stenröse”. Badhuset på Särö skiljer sig genom 
sin enkla utformning från de senare uppförda of
fentliga badhusen. Från landsidan ter sig dessa 
som palats med tinnar och torn. Till denna kate
gori hör badhusen i Landskrona (fig. 126), Lyse
kil (fig. 157), Marstrand (fig. 158), Varberg (fig. 
140) samt Ribersborgsbaden i Malmö (fig. 127). 
Hit hörde en gång också Nynäshamns kallbadhus 
(fig. 62), men här är det mesta rivet. Dessa an
läggningar är uppförda under tiden 1870-1910. 
Samtliga är av trä och anknyter i sin utformning 
till den rådande byggnadsstilen med dekorativa 
snickeridetaljer. Även de nämnda badhusen har 
till en del förändrats, men något av det som sam
tiden kallade den moriska stilen återstår dock. 
Unikt i sitt slag är Ribersborgsbadens gamla bas
sängsystem.

Till de intressantaste anläggningarna hör Salt
sjöbaden. Här finns två välbevarade badhus med 
höga hopptorn. Det äldsta ritades 1896 av arki
tekt Erik Josephson (fig. 57), det andra av arki
tekt Torben Grut 1925 (fig. 58). Det förstnämnda 
är flyttat från sin ursprungliga plats, där det in
gick i en mera sluten anläggning. Varken detta el
ler Torben Gruts badhus är förändrade. Så har 
t.ex. Gruts badhus kvar sin med antikiserande ko
lonner försedda entré. Båda anläggningarna är 
öppna mot havet och Gruts badhus är också 
tänkt för åskådare.

Anm. De badhusbyggnader som redovisas i invente
ringen beskrivs i katalogen. Här görs en sammanfatt
ning av utvecklingslinjer och särdrag. En kronologisk 
sammanställning av badhusen redovisas i tabellform 
(bilaga).

Det vanliga var att kallbadhusen fick sina om- 
klädningshytter förlagda under ett tak. Då arki
tekt Ola Andersson år 1908 ritade Pålsjöbaden i 
Helsingborg (fig. 112) representerade det någon
ting nytt. Här består varje omklädningshytt av ett 
litet hus med sadeltak. Husen är placerade längs 
bryggorna med långsidorna tätt intill varandra 
och gavlarna vända mot land och hav. Borta är 
tinnar, torn, spiror, flaggstänger och snickargläd
je. Anläggningen är helt öppen mot havet och nå
gra särskilda bassänger finns inte.

På många håll krävdes ingen anläggning med 
badhus och bryggor utan endast omklädningsrum 
eller hytter. I Hjo finns elva omklädningshytter 
från 1800-talets slut bevarade på stranden (fig. 
18). De uppfördes av Hjo Vattenkuranstalt och 
kan ha varit knutna till någon kallbadhusanlägg- 
ning, som ej är närmare känd. Här kan även näm
nas Rååbaden i Helsingborg med endast en länga 
badhytter på land.

Liljeholmsbadet i Stockholm uppfördes 
1929-30 som flytbad på pontoner (fig. 45), vilket 
ansågs bli billigare än ett bad på land då man inte 
behövde köpa tomtmark. Badet gjordes senare 
om till varmbadhus.

Privata badhus
En rad privata badhus har uppförts genom åren. 
Det äldsta kända är det kungliga badhuset vid 
Drottningholm, uppfört 1792 efter ritningar av C. 
Ch. Gjörwell (fig. 55). Det var dels varmbadhus, 
ursprungligen utrustat med sängkamrar, åtta bad
rum med varmt och kallt vatten, dels fanns det 
vid gaveln mot vattnet tre badsumpar bakom ett 
plank.

Familjer från de burgnare samhällsskikten lät 
från 1800-talets senare hälft uppföra små privata 
badhus, i första hand avsedda för familjen och 
dess gäster. De flesta var troligen försedda med 
badsump, men någon bevarad är ej känd.
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Fig. 18. Hjo. Badhytter från 1800-talets slut. Foto I-M. Gillberg 1982. Skaraborgs Länsmuseum.

I utformningen följde man den rådande arki
tekturstilen eller anpassade sig till den omgivande 
bebyggelsen. Som en medeltida riddarborg i minia
tyr med krenelerat torn och likaledes krenelerade 
väggkrön ter sig badhuset i Fjällskäfte, Katrine
holm (fig. 74). Själva anläggningen består av för
mak, duschrum och bassäng. På Mälby gård i 
Gnesta finns ett badhus (fig. 77), som sägs vara 
en kopia av ett numera försvunnet badhus vid 
Trolleholms slott i Skåne. Det är kvadratiskt, för
sett med genombrutet torn samt utsmyckningar. 
Betydligt enklare är det byggnadsminnesförklara- 
de Torönsborg i Söderköping (fig. 83). Här finns i 
dag farstu, badrum samt herr- och damrum. Tidi
gare fanns här en stor och en liten bassäng med 
tillhörande sumpar, men bassängerna är sedan 
1960-talet täckta av ett golv och badsumparna 
borttagna.

Fig. 19. Badhus vid Adelsnäs slott, Åtvidaberg. 
Uppfört omkr. 1920 efter ritningar av Isak Gustaf 
Clason. Badhuset står här på ursprunglig plats, 
men flyttades på 1940-talet. Foto Thorin 1920-ta- 
let. Gösta Adelswärds samling, Slefringe.
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Fig. 20. Badhus vid ”Villan”, Åtvidaberg, ritat av Carl Westman, troi. vid 1900-talets början. Rivet omkr. 
1960. Foto Tborin, trol. vid 1900-talets början. Gösta Adelswärds samling, Slefringe.

Fig. 21. Badhus vid Bjärka-Säby gård, Östergötland. Uppfört omkr. 1920 efter ritningar av Carl West
man. Foto från 1920-talet, reprofoto. Bjärka-Säbys samling.
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Fig. 22. Badbus vid Stocksund, Danderyd. Uppfört i början av 1900-talet. Foto Gustav Sandberg 1992.

I de flesta fall är upphovsmannen okänd, men i 
några fall har välkända arkitekter stått för rit
ningarna. Isak Gustaf Clason ritade på uppdrag 
av baron Theodor Adelswärd två badhus i Åtvi
daberg, det ena vid Adelsnäs slott, det andra av
sett för allmänheten i Åtvidaberg. Det förstnämn
da badhuset, uppfört omkr. 1920 fick formen av 
ett grekiskt tempel (fig. 19).

Även arkitekten Carl Westman ritade på upp
drag av Theodor Adelswärd ett badhus i fornnor
disk stil nära ”Villan” i Åtvidaberg (fig. 20). Det 
revs omkr. 1960 men ersattes av en liknande men 
något mindre byggnad. Väggarna i det ursprungli
ga badhuset var vävklädda och bemålade med ab
borrar och kaveldunsvass av Adelswärd och och 
Westman. Då detta revs flyttades målningarna 
över till badhuset vid Adelsnäs.

Carl Westman ritade även ett badhus för Bjär- 
ka-Säby gård i Östergötland. Det uppföres omkr. 
1920 i nationalromantisk stil med spånklädda 
väggar (fig. 21).

Många lät uppföra små hus vid och på sina 
bryggor. I dagligt tal kallades dessa för badhus. I 
många fall torde det röra sig om i huvudsak om- 
klädnings- och viiruni. Som typiskt exempel på ett 
sådant kan nämnas ett badhus från 1900-talets 
början i Stocksund, Danderyd, det sista kvarva
rande av alla de privatägda badhus, som en gång 
fanns utmed Stocksunds stränder (fig. 22). En hel 
del av dessa, ofta fantasifulla byggnader, var rita
de av arkitekten L. I. Wahlman.

Bryggor och omklädningshytter fanns tidigt. 
De insynsskyddande planken slopades dock med 
tiden. Kallbadhusen som slutna, arkitektoniskt ut
formade anläggningar tillkom främst under sena
re delen av 1800-talet och början av 1900-talet, 
den tid då badortslivet med dess societets- och 
sällskapsliv blomstrade. Utvecklingen gick sedan 
mot öppnare, mer folkliga anläggningar med 
bryggor, omklädningshytter och andra bekvämlig
hetsinrättningar.
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Före 1880 - kurorternas badhus
Innan man byggde offentliga badhus i någon stör
re utsträckning fanns varmbadhus främst vid kur
orterna och de äldsta badorterna. De var i regel 
uppförda som längor av trä i en eller två våningar 
i tidens arkitekturstil, ofta med dekorativa snicke
ridetaljer. Till det yttre fanns inget som angav 
byggnadens funktion som badhus. Interiören kun
de till en början, i enklare sammanhang, bestå av 
stora, öppna rum med badkar, t.ex. i Sätra brunn. 
Senare blev karaktären mer privat och intim och 
en indelning med hytter och behandlingsrum 
längs korridorer blev vanlig. Som det äldsta ex
emplet på denna typ av badhus framstår Drott
ningholms badhus från 1793 (fig. 55) med Gus
tafsberg från 1814 som efterföljare (fig. 145). 
Dessa var både varm- och kallbadhus och place
rade över vattnet. Som rena varmbadhus av den
na typ kan nämnas badhusen i Sätra brunn från 
1855-1909 (fig. 173-177), Marstrand (fig. 158) 
och Slottskällan i Uppsala från 1859 (fig. 70), 
Ronneby brunn från 1876 (fig. 100), Medevi 
brunn från 1878 (fig. 82) och Ramlösa brunn 
från 1880 (fig. 117). Här kan även nämnas det lil
la badhuset i Torekov från 1876 (fig. 108), där 
tångbad ännu serveras.

1880-1919 - badhusbyggandets 
genombrott
Carl Curmans insatser för badlivets hälsobringan
de betydelse har behandlats tidigare. Då Curmans 
inflytande var stort, fick hans tankar om bad och 
badhus stor genomslagskraft även för badhusbyg
gandet. Av 1800-talets varmbadhus, som har kvar 
sin ursprungliga funktion, är Curmans skapelse 
Sturebadet (1883-85) det viktigaste (fig. 23, 
52-54). Han omsatte här i praktiken sina idéer 
om hur ett badhus bör utformas.

En av de ledande principerna för Carl Curman 
var badhusets centrala placering. I städerna hade

varmbadhusen - om det överhuvudtaget fanns så
dana - hittills fört en undanskymd tillvaro. Om 
badhuset låg nära ett vattendrag pumpade man 
upp vattnet, i annat fall fick det bäras eller forslas 
fram med häst och vagn. På Västkustens kurorter 
utgjordes varmbadhusen av större byggnader, gär
na placerade i strandlinjen. Dessa badhus hade en 
helt annan status än städernas eftersom de dels 
besöktes av personer som stod högt på den socia
la rangskalan, dels utgjorde en viktig del av den 
medicinska behandlingen.

Då nya badhus skulle uppföras utgick man 
från Curmans tankar om badets funktion medi
cinskt, socialt och som rekreationsmedel. Badhu
set skulle vara ett hälsans tempel. Ofta kontakta
de man Curman personligen. Ett av de badhus, 
som uppfördes efter professor Curmans intentio
ner, var Renströmska bad- och tvättanstalten i 
Haga i Göteborg från 1873-76 (fig. 24). År 1903 
skadades anläggningen svårt av brand. Vid åter
uppbyggnaden vände man sig till vårt lands då 
främste badhusarkitekt Wilhelm Klemming (fig. 
148).

Wilhelm Klemmings förnämsta skapelse, Cen
tralbadet vid Drottninggatan i Stockholm, stod 
färdigt 1905 (fig. 39-40). Centralbadet har kal
lats vårt lands främsta jugendbyggnad. Simhallens 
höga fönster, växtornamentik, najader, snäckor 
och delfiner och inte minst själva byggnadens sve
pande, böljande linjer berättar, att vi här står 
framför ett badhus. Trädgården utanför förstär
ker närmast intrycket av böljande liv och växtlig
het.

Samtidigt som Centralbadet uppfördes badhu
set i Karlskrona efter Klemmings ritningar 
1903-04 (fig. 94-96). Även här är jugendstilen 
konsekvent genomförd med många utsökta detal
jer. Simhallen har överljusbelysning men förutom 
ordet BAD över entrén finns inget i byggnadens 
utformning, som berättar om dess speciella funk
tion.

En av de som noga studerade uppförandet av 
Centralbadet i Stockholm var Josef Fredrik Olson,
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Fig. 23. Sturebadet, Stock
holm. Uppfört 1883-85. 
Teckning av G. Broling i Ny 
Illustrerad Tidning 1885, nr 
48. Foto SSM.

senare stadsarkitekt i Kalmar. Det badhus han ri
tade för denna stad blev ett av landets mest monu
mentala (fig. 88). Det momumentala är här dock 
inte parat med det graciösa som i Centralbadet, 
men exteriörens jugenddekor upplyser besökaren 
om att det är ett badhus. I dag är badhuset nedlagt 
och ombyggt till bostadshus. Exteriören är dock 
tämligen oförändrad.

Stor omsorg lades ned på den arkitektoniska 
utformningen av byggnaderna, som uppfördes en
ligt sin tids rådande stilideal. Sturebadets fasad i 
nyrenässansstil följdes av de nämnda jugendbygg-

naderna av Klemming. Bland sekelskiftesbyggna- 
derna märks även badhusen i Örebro från 1898 
av Anders Lindstedt och Hedemora från 1899 av 
L. I. Wahlman (fig. 178).

Nationalromantiken avspeglar sig i ett flertal 
byggnader. Som exempel kan nämnas Centralba
det i Uppsala från 1910 (fig. 67), ritat av Carl R. 
Lindström och badhuset i Visby från 1912 (fig. 
93) av samme arkitekt. Båda är monumentala 
byggnader med tunga slutna byggnadskroppar. 
Lindström har även försökt anpassa badhusen till 
den lokala byggnadstraditionen, speciellt i Visby.
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Fig. 24. Renströmska bad- och tvättanstalten i Haga, Göteborg. Uppförd 1873-76 efter Carl Curmans in
tentioner. Fasaden är ritad av Axel Kumlien. Foto Aron Jonason 1901. Göteborgs Historiska Museum.

Fig. 25. Kiruna varmbadhus. Uppfört 1913-14 efter ritningar av Gustaf Wickman. Foto Borg Mesch 
1916. Kiruna kommuns bildarkiv.
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Fig. 26. Huskvarna varmbadhus. Uppfört 1910 efter ritningar av Birger Damstedt. Foto 1911. Huskvarna 
hembygdsförenings arkiv.

Stadens medeltida bebyggelse har utgjort inspira
tionskällan till det krenelerade tornet och lokala 
sägner har inspirerat till hörnentréns skulpturala 
utsmyckning. I Centralbadet i Uppsala finns ock
så ett inslag av jugend, kanske mera påtagligt i in
teriören än i exteriören. Besläktad med dessa 
byggnader är badhuset i Kiruna från 1914, ritat 
av Gustaf Wickman (fig. 25). Här, liksom på flera 
håll, t.ex. i Huskvarna 1910 (fig. 26), kom bad
huset att utgöra en av ortens monumentalbyggna
der, både genom läge, storlek och utformning. 
Flera av vårt lands främsta arkitekter kring sekel
skiftet intresserade sig också för badhusbyggan
det.

Förutom de stora offentliga badhusen tillkom 
en rad mindre badhus under denna tid, uppförda 
vid brunns- och badorter, i mindre samhällen eller 
av privatpersoner (fig. 27).

Sammanfattningsvis gäller för denna tidsperiod 
att de offentliga badhusen ofta är representativa 
byggnader i tidens arkitekturstil med exteriörer 
som inte alltid berättar om deras funktion. En

text ovanför ingångsdörren brukade dock upplysa 
om vad det var för byggnad. Simbassängerna är i 
allmänhet små, de ansågs av många som onödiga, 
och saknas ofta. Omklädningshytterna placerades 
längs med bassängen. Badkar och bastu var regel. 
Badandet med dess hygieniska, medicinska och 
sociala sida var det väsentliga under denna tid.

1920-talet - förändringarnas 
decennium
Under 1920-talet var det i första hand de mindre 
städerna och orterna som lät bygga badhus, men 
även ett par större badhus som senare ändrat 
funktion tillkom. Här kan nämnas badhuset i 
Kävlinge (fig. 28), simhallen i Örebro (fig. 29) 
och Enköpings simhall (fig. 30) med sin strama 
utformning och dekorativa utsmyckning samt re
lativt stora bassänger. I Ekeby lät Skrombergaver- 
ken uppföra ett badhus för arbetare och tjänste
män (fig. 110). Den väl genomtänkta byggnaden
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Fig. 27. Badhus vid Tvetens gård, Hällestads socken, Västergötland. Vattnet pumpa
des upp till en cistern i tornet, varifrån det leddes till ett badkar med duschanordning 
i den lägre byggnaden. Uppfört under senare hälften av 1800-talet. Ur "Hus och mil
jöer på Falbygden ”. Okänd fotograf.
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Kävlinge Tarmbadbus
KÄVLINGE

Serverar förstklassiga bad enl. 

D A—M E—R.
Karbad: Tisd. kl. 2—8 e. m. Lörd. 11 f. m.—8 e. m.
Bastubad: Fred. „ 2—8 
Folkbad: „ „ 6-8

nedanstående tider och priser.

H E—R—R — A—R.
Karbad: Tisd. 2—8 e. m. Fred. 2—8 e. m.
Bastubad: Tisd. 2—8 „ Lörd. 11—1 samt 4—8 e. m.
Folkbad: Lörd. 1—4

7 klass Karbad Kr. 1:50. 
Folkbad med handduk Kr. 0: 50.

2 klass Karbad Kr. 1: 00. 
Folkbad utan handduk Kr. 0: 40.

rOLHĆAD / #ÄVL/f/G£.

1 klass Bastubad Kr. 1: 50. 2 klass Bastubad Kr. 1: 00.
Bassängbad Kr. 0:65. Salt- o. Tallbarrsoljebad 50 öre extra. 

Medicinska bad serveras i särskild avdelning.

ORIENTERINQSSKI8S

Bad är hälsa!
Fig. 28. Kävlinge varmbadhus, uppfört 1925 efter ritningar av Erik Lallerstedt. Affisch från 1928. Käv
linge kommuns arkiv.
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Fig. 29. Örebro varmbadhus. Simhallen uppfördes 1927 efter ritningar av Georg Arn. Foto Sam Lindskog 
1928. Örebro läns museum.

uppfördes av material från orten. Hos en del av 
de mindre badhusen var bastun och karbadet det 
viktiga medan bassängen saknades eller var av li
tet format, t.ex. i Fjällbacka (fig. 143), Ljungskile 
(fig. 156) och Ljusdal (fig. 179).

1920-talets klassicerande byggnadsstil kom 
även att prägla badhusen. Vi ser det i kolonnerna 
i Ekebys exteriör, i Kävlinge, Enköping och Sala 
(fig. 172) med strama linjer, arkadbågar och spar
sam, antikiserande dekor. På flera håll förlädes 
ännu omklädningshytterna runt bassängen på tra
ditionellt sätt. I Kävlinge, som ansågs som en 
mönsteran läggning med både folkbad och skol- 
bad, låg dock både avklädningshytter och 
avklädningsrum skilda från simhallen (fig. 28).

Badets hälsosamma effekt kompletterades i 
Ekeby med möjligheten att efter badet gå ut i träd
gården och i Sala fanns en solgård. Detta får ses 
som ett resultat av den kampanj som fördes för sol 
och luft och mot folksjukdomen tuberkulos.

Varmbadhuset i Varberg från 1925 har en 
kvardröjande nationalromantisk prägel och en 
annan tyngd än övriga badhus från denna tid (fig. 
141). Arkitektoniskt sett har en förändring ägt 
rum här liksom samma år i Kävlinge. I den stra
ma simhallen med arkadbågar finns inte längre 
några avklädningshytter utan dessa har placerats i 
övervåningen.

1920-talets badhus har en utformning, som i 
flera avseenden avviker från tidigare decenniers. 
Den klassicerande stilen dominerar. Bassängerna 
blev under 1920-talet allt större. Omklädnings
hytterna flyttades efter hand från simhallen till 
andra delar av badhuset. Främst ungdomen ivra
de för bassängbad och de dyra bassängbyggena 
sågs därför som en investering för framtiden. 
Ungdomen var däremot inte speciellt intresserad 
av karbad eller bastubad. Eftersom badkar vid 
denna tid blev vanligare i nybyggda bostäder kom 
de att spela en allt mindre roll inom badhusen.
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Fig. 30. Enköpings varmbadhus. Uppfört 1928 
efter ritningar av Gunnar Leche. Foto 1991. En
köpings museum.

Fig. 31. Helsingborg, Simhallsbadet. Uppfört 1939-41 efter ritn 
bassängerna och läktarna. Foto 1989. Helsingborgs museum.

1930- och 40-talet 
- med simsporten i centrum
De relativt fåtaliga större badhus som uppfördes 
under 1930-talet kom på ett helt annat sätt än ti
digare att präglas av funktionen, inte minst i exte
riören. Vattenpalatset i Eskilstuna från 1931, ritat 
av arkitekt Paul Hedqvist, vittnar med sina stra
ma linjer och stora glasfönster om funktionalis
mens genombrott (fig. 72-73). I badhuset fanns 
både karbad, turkiskt bad, finsk bastu och en stor 
simhall med avklädningshytter i samma plan samt 
fasta åskådarläktare tre trappor upp. Simhallens 
ena långsida är helt glasad. Avdelningen med av
klädningshytter på motstående långsida skiljs från 
simhallen av en glasad vägg med flera dörrar. Paul 
Hedqvist har här förenat äldre tiders krav på när
het till avklädningshytterna med moderna tiders

krav på en stor simbassäng, fast och väl tilltagen 
åskådarläktare samt stort ljusinsläpp. Simsportens 
betydelse är klart markerad.

Med simbassängen som det dominerande insla
get i stora, ljusa hallar tillkom Forsgrénska badet 
i Stockholm (fig. 43) och Trelleborgs badhus 
1939 (fig. 131-132), det senare med rik konstnär
lig utsmyckning, samt simhallsbadet i Helsing
borg från 1941 (fig. 31). Äldre badhus byggdes 
till med nya simhallar som badhuset i Jönköping 
(fig. 85) och Centralbadet i Uppsala 1940 (fig. 
68), ritat av Gunnar Leche, som även svarade för 
badhuset i Nyköping 1936, senare rivet.

De fåtaliga nya badhusen i början av 30-talet 
berodde kanske på de dåliga tiderna, kanske var 
behovet i städerna mättat. Men kriget ryckte när
mare. Det var viktigt att soldaterna kunde simma, 
i synnerhet de som tillhörde Flottan. Därför upp-

40



VARMBADHUS

fördes 1939 Flottans simhall i Karlskrona (fig. 
98), ritad av Gustaf Heijkensköld.

Andra världskriget innebar ett ökat behov av 
varmbadhusens tjänster. I hemmen rådde brist på 
varmvatten och man besökte då gärna varmbad
huset, som kunde erbjuda både karbad, bastu och 
bassängbad. Flera mindre bastur uppfördes av 
kommuner, enskilda och föreningar och intresset 
för bastubad ökade. Skolbaden fick även en stor 
betydelse (fig. 32). De flesta av dessa är okända 
eller försvunna, nämnas kan det bevarade skolba- 
det i Hörby från 1932 (fig. 121).

Utmärkande för 1930- och 40-talets badhus är 
de räta linjerna och de stora glasade ytorna, som 
ger både ljus och närkontakt med den utanför lig
gande miljön. Interiört är det den stora simbas
sängen, ofta 25 meter lång, med trappstegsformad 
åskådarläktare, som dominerar. Ibland ger sim
hallarna från denna tid möjlighet till utövandet 
även av andra sportgrenar. Detta var i och för sig 
inte något nytt men blev nu mera allmänt. Intres
se för den konstnärliga utsmyckningen fanns 
ännu och kända konstnärer som Erik Grate, Trel
leborgs badhus, kunde anlitas (fig. 33-34). Däre
mot spelade gröna växter, som ofta fanns i äldre 
badhus, en allt mindre roll. Denna tendens var 
märkbar redan på 1920-talet.

’ar av Mogens Mogensen. Typiskt för denna period var de stora

Fig. 32. Skolbad i Stockholm. I bakgrunden simövningar över bockar. Troligen från 1930-talet. Foto SSM.
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Fig. 33. Trelleborgs varmbadhus. Terrakottarelief, 
”Badet”, av Erik Grate 1943. Foto Lars Sjöholm, 
1950-talet. Trelleborgs museum.

Utvecklingen efter 1950
Under de senaste decennierna har simningen blivit 
det väsentliga, medan de hygieniska motiven fått 
träda i bakgrunden. Utrymmena för bastu, dusch 
och tvagning, liksom för omklädning, har blivit 
alltmer spartanska (fig. 35) medan bassängerna 
givits större utrymme (fig. 31). Något av det lust
fyllda och avstressande, som fanns i äldre tiders 
badhusmiljö, har kommit bort. Men en omsväng
ning kan märkas. Den stressade nutidsmänniskan 
har stort behov av lugn och avkoppling i en be
haglig miljö. Äldre badhus, som det nyrenoverade 
i Karlskrona från 1904, kan fylla sådana behov 
(fig. 97).

De senaste årens ombyggda eller nyuppförda 
badhus har både motion, friskvård och rekreation 
på programmet. Exempel på två sådana badhus 
är Vattenpalatset i Eskilstuna och Aq-va-kul i 
Malmö, båda uppförda i anslutning till äldre bad
hus. Aq-va-kul har flera simbassänger, bl.a. en på 
25 och en på 50 meter, bassäng med vågmaskin, 
vattenrutschbana, vattenfall, bakom vilket döljer 
sig en grotta med bänkar, turkiskt bad, bastur, 
styrketräningsmaskiner, solarier och sjukgymnas
ter. Grönskande växter hjälper till att göra miljön

Fig. 34. Trelleborgs varmbadhus. Terrakottarelief, 
”Nereid”, av Erik Grate 1943. Foto Lars Sjö
holm, 1950-talet. Trelleborgs museum.

behaglig. Hit kommer alla kategorier: barnfamil
jer, stressade arbetare och tjänstemän, pensionä
rer, föreningsmedlemmar och tävlingssimmare. 
Efter en period då nästan enbart simningen var av 
betydelse har vi fått en återgång till Curmans idé
er om badet som läkemedel och en källa till gläd
je, njutning och vederkvickelse för oss alla.

Badhusens byggherrar och 
arkitekter
Av en tabell över badhusen (bilaga) framgår att de 
främsta byggherrarna vid uppförandet av badhu
sen var kommunerna och bolagen, badhusbolag 
av olika slag som bildades för detta ändamål. 
Dessa bolag inrymmde i många fall kommunalt 
engagemang och delaktighet. Bolagen spelade sin 
främsta roll under den första tiden medan kom
munerna efter hand tog över ansvaret och helt do
minerade badhusbyggandet efter 1930. De privata 
byggherrarna uppförde främst kallbadhus och 
mindre varmbadhus under senare delen av 1800- 
talet och början av 1900-talet.

Kända arkitekter har hela tiden varit engagera
de i utformningen av badhusen, från Carl Chris-
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Fig. 35. Helsingborg, Simhalls- 
badet. De enkla, mörka om- 
klädningshytterna från omkr. 
1940 står i kontrast till den 
stora, ljusa simhallen (fig. 31). 
Tendensen gick mot allt enkla
re omklädningsrum. Foto 
1989. Helsingborgs museum.

topher Gjörwell på 1790-talet och framåt. Badlä
karen, professor Carl Curman kom att spela en 
stor roll även för badhusens utformning under ge- 
nombrottstiden på 1870- och 80-talet och samar
betade med då ledande arkitekter som Axel Kum- 
lien och Magnus Isæus. Sturebadet i Stockholm 
från 1885 är här huvudverket.

Som den främste badhusarkitekten under äldre 
tid betraktas Wilhelm Klemming, med Karlskrona 
badhus 1904 och Centralbadet i Stockholm 1905 
som sina främsta verk. Karl Giiettler ingick i Cur- 
mans krets och svarade för badhusen i Lysekil och 
Nynäshamn. Lars Israel Wahlman var verksam 
vid sekelskiftet. Av hans badhus finns endast det i 
hans hemstad Hedemora bevarat som byggnad, 
medan ett antal privata kallbadhus försvunnit.

Bland 1920-talets badhusarkitekter märks Tor
ben Grut med Saltsjöbadens kallbadhus från 
1925, Erik Lallerstedt med badhuset i Kävlinge 
1925, John Åkerlund med bl.a. Sala badhus från 
1928 och Gunnar Leche med ett flertal badhus
byggnader, bl.a. Enköping 1928, Liljeholmsbadet 
1930 och senare simhallen i Uppsala 1940.

Paul Hedqvist inledde funktionalismen på 
1930-talet med Vattenpalatset i Eskilstuna. K. 
Martin Westerberg vann tävlingen om Forsgren-

ska badet, Stockholm, uppfört 1939. Gustaf 
Heijkensköld var främst konstruktör, bl.a. av Lil- 
jeholmsbadet i Stockholm, men svarade även för 
typritningar till simhallar på uppdrag av Svenska 
Livräddningssällskapet.

Förutom de här nämnda var en rad andra arki
tekter verksamma, både stadsarkitekter på platsen 
och andra med mer eller mindre lokal anknyt
ning. De arkitekter som är kända redovisas i ta
bellen i bilagan.

Bevarandegrad
Av den nämnda tabellen framgår vilka badhus 
som behållit sin ursprungliga funktion. Av 19 re
dovisade kallbadhus är 16 ännu fungerande bad
hus. Antalet uppförda kallbadhus har dock varit 
långt flera. Slitage genom väder och vind har gjort 
att många skattat åt förgängelsen eller rivits, i 
bästa fall återställts (fig. 36). Kallbadhusen upp
fördes i regel av trä och blev därmed också mer 
förgängliga än varmbadhusen, som med tiden 
kom att uppföras av främst sten. Läget och ut
formningen av kallbadhusen ger också en given 
funktion, som är svår att ersätta med någon an
nan. Ett flertal kallbadhus från 1800-talet finns
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Fig. 36. Malmö, Ribersborgs kallbadhus. En svår storm ödeläde den 17 november 1973 en stor del av ba
det. Till skillnad från många andra kallbadhus, som drabbats av liknande förödelse, återställdes dock Ri- 
bersborg (jfr fig. 127). Foto 1973. Kurt Karlssons fotosamling, Malmö.

dock ännu i bruk. Som exempel på välbevarade 
sådana kan nämnas badhusen i Lysekil (fig. 157) 
och Saltsjöbaden (fig. 57-58).

Av de 69 redovisade varmbadhusen har 21 
kvar sin funktion som badhus. I de övriga har 
badhusverksamheten i regel upphört sedan ett 
nytt badhus uppförts på orten. Den nya funktio
nen varierar, men vanligt har varit att badhusen 
inretts till lokaler för kontor, utställningar, biblio
tek, konferenser eller andra publika ändamål, 
men även ombyggnad till bostadshus förekom
mer. Det äldsta bevarade, mera representativa 
varmbadhuset är Karlskrona badhus från 1904 
(fig. 94-97), nyligen renoverat. Sturebadet (fig. 
51-54) och Renströmska badanstalten i Haga, 
Göteborg (fig. 148-150), är visserligen äldre men 
ej bevarade i original utan återuppförda efter för
ödande bränder.

Bevarandegraden varierar. Flertalet badhus
byggnader är välbevarade i exteriören medan in
teriören i många fall moderniserats eller förän
drats till en ny funktion. Som exempel på välbe

varade badhus kan nämnas ”Svettis” i Uppsala 
från 1907 (fig. 71), Ekeby badhus från 1920 (fig. 
110), Trelleborgs badhus från 1939 (fig. 131) och 
Helsingborgs badhus från 1941 (fig. 113-116).

Badhusen har uppmärksammats av kulturmin
nesvården och finns inom flera s.k. riksintresse
områden. Ett flertal badhus ingår också i kommu
nernas bevarandeplaner. Tolv badhus har förkla
rats som byggnadsminnen, varav två i statlig ägo. 
Av dessa är fem i bruk som badhus: fyra varm
badhus och ett kallbadhus. För ytterligare tre 
badhus har fråga väckts om byggnadsminnesför- 
klaring. Av dessa är Ribersborgs kallbadhus, Mal
mö, i bruk och Renströmska badanstalten i Haga, 
Göteborg, står inför en omfattande upprustning, 
som skall återställa byggnaden och dess funktion 
som badhus. Dessa förhållanden, tillsammans 
med lokala engagemang från flera håll för att vår
da, bevara och driva äldre badhusanläggningar, 
talar för ett intresse som ger en viss garanti för 
badhusens fortsatta existens och för att de värden 
de representerar ska tas till vara i framtiden.
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Stockholms län

Stockholm 
Aspuddsbadet 
Varmbadhus 
Fig. 37-38

Aspuddsbadet uppfördes 1924 efter ritningar av 
ingenjör Hugo Theorell. Byggherre var Stock
holms stads idrotts- och friluftsstyrelse.

Badhuset är en funktionalistisk envåningsbygg
nad, uppförd av betong, tegel och järn på betong
platta. Den har flackt sadeltak och stora fönster. 
Ursprungligen inrymde byggnaden förutom vänt
rum, omklädningsrum, tvagningsrum, karbad och 
maskinutrymmen också bastu och en liten bas
säng. Ar 1939 utvidgades bassängen till måtten 6 
x 16 m. Bastun togs då bort, men en ny sådan in
reddes 1945.

Badhuset har länge utgjort en central samlings
plats för de som bor i området. För att kunna be
hålla det nedläggningshotade badet bildades 1986 
Aspuddens badhusförening, som sedan dess ar
renderar och driver badet.

Korpen 1, Schlytersvägen 53, Hägersten, Stock
holm
Ägare: Stockholms kommun

Stockholm 
Centralbadet 
Varmbadhus 
Fig. 39-41

Centralbadet ritades av arkitekt Wilhelm Klem- 
ming, vårt lands förnämste badhusbyggare, och 
uppföres åren 1902-05. Klemming var också 
byggherre och badhuset förblev i familjens ägo till 
1965, då det övergick i Stockholms stads ägo. Det 
har sedan tillkomsten genomgått ett flertal reno
veringar och ombyggnader.

Byggnaden var den första i Stockholm som 
uppfördes av armerad betong. Den är också en av 
Sveriges absolut främsta jugendbyggnader med en 
ljus, putsad, böljande fasad, som berättar om 
byggnadens funktion. Här möter vi sjöjungfrur, 
snäckor, rinnande vatten, näckrosor och tång. 
Klemming, som var mycket intresserad av stadens 
förskönande, bemödade sig även mycket om den 
utanför liggande trädgårdens utformning och här

fanns ett otal växter, också på takterrasser och in
omhus.

Då Centralbadet öppnade, kunde det visa upp 
Skandinaviens största herrsimhall med en bassäng 
som var ca 23 meter (25 yards) lång. Bassängen 
har en något ovanlig form med mjukt rundade 
hörn och ett brant stup mellan den djupare och 
den grundare delen. Här har Arne Borg och andra 
världsstjärnor tränat. Någon läktare med fasta 
sittplatser har ej funnits. Förutom den nyssnämn
da stora herrbassängen har här funnits ytterligare 
fem bassänger. Liksom vid många andra badin
rättningar serverades även medicinska bad. Dess
utom fanns inom anläggningen tennishallar, kä
gelbana, raksalong, frisersalong för herrar och da
mer, kontor, automatrestaurang och lokaler för 
uthyrning.

Frågan om rivning var en tid aktuell, då badet 
var mycket nedslitet, men en upprustning gjordes 
istället. År 1989 öppnades det på nytt för allmän
heten. Simhallen och entrén är upprustade och 
restaurerade på ett förtjänstfullt sätt. Den gamla 
inredningen är dock endast delvis bevarad. Om- 
klädningshytterna runt den stora bassängen, dit i 
dag både damer och herrar har tillträde, finns 
kvar, med färgskala och ornamentik från jugend- 
tiden. Centralbadet är utarrenderat och för att 
tillmötesgå tidens krav har det blivit något av ett 
hälsocentrum.

Islandet 3, Drottninggatan 88, Stockholm 
Ägare: Stockholms kommun

Stockholm 
Forsgrénska badet 
Varmbadhus 
Fig. 42-44

Medborgarhuset uppföres 1939 efter ritningar av 
arkitekten K. Martin Westerberg, sedan en arki
tekttävling genomförts 1930. Byggherre var 
Stockholms stad. Byggnaden består av tre lång
sträckta byggnadskroppar för hörsal, simhall och 
bibliotek som tillsammans bildar en monumental 
fasad mot Medborgarplatsen. Fasaderna är kläd
da med gult tegel och genombrutna av stora fön
ster. Taket är klätt med kopparplåt.

Simhallen är mycket ljus genom stora fönster 
och en nästan helt glasad fasad mot söder. Den 
stora bassängen mäter 12 x 25 m och har läktare 
längs långsidorna. I direkt anslutning finns en
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Fig. 37. Stockholm, Aspuddsbadet. Uppfört 1924 efter ritningar av Hugo Theorell. Foto Barbro Flodin 
1994.

Fig. 38. Stockholm, Aspuddsbadet, interiör från simhallen. Foto Barbro Flodin 1994.
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Fig. 39. Stockholm, Central
badet. Uppfört 1902-05 efter 
ritningar av Wilhelm Klem- 
ming. Foto Blomberg 1904. 
SSM.
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Fig. 40. Stockholm, Central
badet. Ritning till fasaden mot 
parken, signerad Wilh. Klem- 
ming 1902. SS A, Byggnads
nämndens arkiv.
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Fig. 41. Stockholm, Centralbadet. Interiör från 
simhallen. Foto Agneta Hildebrand 1991.

Fig. 42. Stockholm, Fors- 
grénska badet. Exteriör. 
Uppfört 1939 efter ritningar 
av K. M. Westerberg 1930. 
Foto Barbro Flodin 1994.

Fig. 43. Stockholm, Fors- 
grénska badet. Interiör från 
simhallen med den stora bas
sängen i förgrunden och en 
mindre vid gaveln i bakgrun
den. Foto Inga Kindblom 
1990.
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Fig. 44. Stockholm, Forsgrénska badet. Interiör från simhallen och den mindre bassängen vid gaveln. 
Äldre foto. SSM.

mindre undervisningsbassang. Ursprungligen 
fanns dekor på väggarna och läktarna i form av 
bårder med ”löpande hund” och meanderbårder. 
Badhuset renoverades i slutet av 1980-talet och 
simhallen fick då en blå-vit färgskala. I anlägg
ningen ingår solarier, ångbastu, gymnastiksalar 
och en servering.

Medborgarhuset 1, Medborgarplatsen 2-4, Stock
holm
Ägare: Stockholms kommun

Stockholm 
Liljeholmsbadet 
Kallbadhus - varmbadhus 
Fig. 45-47

Badhuset byggdes 1929-30 i Nyköping och bog
serades till Liljeholmen där det förankrades vid 
Bergsundsstrands brygga. Byggherre var Stock
holms stads idrotts- och friluftsstyrelse. Som arki
tekt anlitade man Gunnar Leche och som kon
struktör Gustaf Heijkensköld. Liljeholmsbadet in
gick i en serie normalritningar, som Heijkensköld 
utarbetade för simhallar på uppdrag av Svenska 
Livräddningssällskapet.

Badhuset, som är ett flytande bad, vilar på en 
pontonkonstruktion av armerad betong, samman
fogad av ihåliga sektioner, som hela tiden måste 
balanseras. Runt badet löper en värmeslinga, så 
att vattnet inte ska frysa till is på vintern. Över
byggnaden utgörs av en träpaviljong med gulmå- 
lad panel, svängt tak av kopparplåt, stora fönster
partier och en altan mot vattnet vid yttre kortsi
dan. Bassängen i byggnaden är 17 m lång. Längs 
ena långsidan ligger en rad omklädningshytter.

Badhuset sjönk 1950, men länspumpades och 
lyftes. År 1951 påbörjades en omfattande renove
ring och ombyggnad. Den ursprungliga funktio
nen som kallbad ersattes av varmbad med bastu 
och ljusbehandlingsrum. Badet gjordes handi- 
kappvänligt 1963 och 1978 gjordes vissa om
byggnader, bl.a. sattes en del fönster igen.

Badet har varit nedläggningshotat men har räd
dats efter protester och genom praktiska arbetsin
satser för underhåll och upprustning av Förening
en Liljeholmsbadets vänner. Badhuset är av stort 
kulturhistoriskt värde på grund av sin unika kon
struktion.

Bergsunds strand 2, Stockholm 
Ägare: Stockholms kommun
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Fig. 45. Stockholm, Liljeholmsbadet. Uppfört 1929-30 med Gunnar Leche som arkitekt och Gustaf Hei- 
kensköld som konstruktör. Foto 1940-talet. SSM.

Fig. 46. Stockholm, Liljeholmsbadet. Exteriör från väster. Foto Barbro Flodin 1994.
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Fig. 47. Stockholm, Liljebolmsbadet. Interiör från simhallen. Foto Barbro Flodin 1994.

Fig. 48. Stockholm, Storkyrkobadet. Tillkommet vid ombyggnad 1931 efter ritningar av Ä. Noréen. Inte
riör från simhallen. Foto Barbro Flodin 1994.
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Fig. 49. Stockholm, Storkyr- 
kobadet. Interiör från tvätt
hallen. Foto Barbro Flodin 
1994.

Fig. SO. Stockholm, Storkyr- 
kobadet. Interiör från om
klädningsrummet.
Foto Barbro Flodin 1994.

Stockholm 
Storkyrkobadet 
Skolbad/varmbadhus 
Fig. 48-50

De två byggnaderna i kvarteret härrör i huvudsak 
från 1600-talet. År 1881 byggdes de om till skola, 
Nicolai folkskola, och 1891 inreddes här Stock
holms första skolbad med dusch och badbaljor. 
Om- och nybyggnad för skolan gjordes 1931 efter 
ritningar av arkitekt Ä. Noréen. Kvarteret Junos 
byggnader längs Prästgatan revs då för att få en

ljus och planterad skolgård. I källarvalven bygg
des en badanläggning med bassäng, som ingår i 
nuvarande Storkyrkoskolan, en putsad tvåvånings 
tegelbyggnad. År 1945 anhöll Stockholms idrotts- 
och friluftsstyrelse om byggnadslov för ombygg
nad av skolbadet till folkbad.

Anläggningen har en bassäng som är 5 x 13,5 
m, tvagningsrum med 17 små badkar för barn, 
dusch samt bastu. Storkyrkobadet fungerar som 
skolbad på dagarna och folkbad på kvällarna.

Juno 16, Svartm a nga tan 20-22, Stockholm 
Ägare: Stockholms kommun
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Fig. 51. Stockholm, Sturebadet. Uppfört 1883-85 efter Carl Curmans intentioner och ritningar av M. 
Isæus och C. Sandahl. Sturebadet i mitten. Foto Barbro Flodin 1994.

Stockholm 
Sturebadet 
Varmbadhus 
Fig. 51-54

I samband med utbyggnaden av Ladugårdslandet 
i slutet av 1800-talet uppfördes 1883-85 en bad
anläggning vid S tureplan. Byggherre var Stock
holms Badhus AB med dess verkställande direktör 
badläkaren (balneologen) professorn Carl Cur- 
man, som angav riktlinjerna.

Ritningarna till exteriören och väntsalen eller 
atriet gjordes av arkitekterna Magnus Isæus och 
Carl Sandahl med Gustaf Wickman som medhjäl
pare. Planer och inredningar ritades av arkitekt P. 
G. Sundius efter skisser av Curman.

Då badhuset uppfördes ansåg många, att en så
dan ”tarvlig” byggnad ej borde få ett så centralt 
läge i stadsbilden. Byggnadsnämnden krävde att 
byggnadens yttre på ett värdigt sätt skulle ansluta

till den angränsande paradbebyggelsen och funk
tionen skulle inte kunna avläsas i exteriören. Den 
rikt artikulerade putsfasaden i fem våningar ut
formades med Palazzo Vendramin-Calergi i Vene
dig som förebild. Då byggnaden stod färdig tyst
nade kritiken. Ny Illustrerad Tidning skrev: ”1 
smak, elegans och äkta konstnärlig anordning 
överträffar denna fasad med sina fint afvägda fär
ger det mesta vi i den vägen ega här i Stockholm.”

Vid inträdet i badhuset passerades först en rak
salong och en ölstuga, inredd i tysk stil. Det föl
jande atriet var badhusets mittgård, och därifrån 
kunde man nå de olika badavdelningarna. Atriets 
interiör var utformad efter antika förebilder med 
rik renässansarkitektur i grå och ljusröd marmor 
och belyst genom ett glastak.

Övervåningen var inredd till förstaklassbad. 
Bakom väntrummet befann sig varmluftsavdel- 
ningen. Herrarnas 18 badhytter var inredda i 
brunt och rött och försedda med mjuka draperier.
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Fig. 52. Stockholm, Stureba- 
det. Planritning till simhall 
1899 av Carl Curman och Sig
ge Cronstedt. SSM.
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Fig. 53. Stockholm, Stureba- 
det. Interiör från simhallen. 
Foto före 1984. SSM.
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Fig. 54. Stockholm, Sturebadet. Interiör från atriet. Äldre foto. SSM.
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De var samlade runt en liten bassäng 10 x 20 fot 
(ca 3 x 6 m). Bredvid fanns de två badstugorna, 
klädda med maj olikaplattor, den yttre med en por- 
fyrfontän och diverse vattenutensilier, den inre 
med lavar. Ångskåp och duschar fanns strax bred
vid. På övervåningen fanns även ett café och Ös
termalms mediko-mekaniska institut, populärt 
kallat ”gubbkvarnen.” Detta förestods av badlä
karen Alfred Levertin.

Andraklassbadet i mellanvåningen var utrustat 
på liknande sätt, men inredningen var enklare. 
Här fanns också några rum för medikala bad. Yt
terligare en våning ner upphörde lyxen. Här hade 
den manliga avdelningen 12 hytter med badkar av 
emaljerad järnplåt, bastu, ångskåp och duschar. 
Curman hoppades att stadens arbetare skulle hit
ta hit och ett stort omklädningsrum hade plats för 
minst 100 personer. På onsdags- och lördagskväl
larna hade denna avdelning tillträde till andra- 
klassens bassäng och bastu. I våningarna längst 
ned fanns maskineriet och tvätteriet. Det elektris
ka ljuset drevs med egna dynamomaskiner och 
vattnet hämtades ur egen brunn.

År 1903 tillkom en simhall, ritad av arkitekter
na Sigge Cronstedt och Hjalmar Molin. Bassäng

en fick måtten 7,5 x 14 m och betecknades av sin 
samtid som ”väldig”. Taket var delvis glasat. In
redningen med arkader, hytter och läktare runt 
bassängen samt en stor utsmyckning i fonden 
gjordes i jugendstil med fornnordiska och moris
ka inslag.

Sturebadet stängdes 1984. Under pågående om
byggnad 1985 till affärs- och kontorslokaler eldhär
jades byggnaden och simhallen förstördes till stör
sta delen. Den rekonstruerades i samband med den 
fortsatta ombyggnaden. Av det ursprungliga Sture
badet återstår i dag delar av entrén samt atriet.

Sturebadet drivs av Sturebadet AB, som erbju
der sina besökare olika typer av bastu, simbad, te
rapibad, massage, solarium och skönhetsvård. 
Dessutom finns möjligheter till styrketräning, 
gymnastiklokaler, konferenslokaler samt restau
rang. Det har återigen blivit ”ett hälsans tempel”, 
som Carl Curman kallade det vid invigningen 
1885.

År 1986 förklarades Sturebadet som byggnads- 
minne.

Sperlingens backe 32, Sturegatan 4, Stockholm 
Ägare: Försäkrings AB Skandia

Fig. 55. Drottningholm, badhuset. Uppfört 1792-93 efter ritningar av Carl Ch. Gjörwell. 
Foto Karin Andersson 1991.
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Fig. 56. Drottningholm, badhuset. Interiör med 
kakelugn från 1700-talet. Foto Karin Andersson 
1991.

Drottningholms slott 
F.d. varm- och kallbadhus 
Fig. 55-56

Badhuset, som är det äldsta kända i sitt slag i lan
det, uppfördes 1792-93 på initiativ av hertig 
Carl. Arkitekt var Carl Christoffer Gjörwell.

Badhuset, som ligger söder om slottet, har måt
ten 10 x 20 m, är placerat på pålar i vattnet och 
förbundet med land genom en landgång. Tidigare 
fanns en utbyggnad från 1870-talet mot sjösidan, 
omgiven av ett plank med tre badsumpar innan
för. Från badhuset ledde en dörr ut till varje 
sump. Idag finns endast en mindre brygga här.

Byggnaden är i en våning med vind, uppförd av 
trä, panelklädd och målad i ljusgult. Landgången 
har breddats och bildar en veranda där huvuden
trén är belägen på ena gaveln, flankerad av korta 
flyglar. Gaveln markeras genom ett kraftigt tym
panon och flyglarna av smärre tympanon. En list

markerar gränsen mellan de båda våningarna och 
längs det plåttäckta sadeltaket löper ett kraftigt 
listverk med en rundbågefris.

Enligt en beskrivning från 1796 av slottsförval- 
taren Anders Björklund fanns det åtta badrum 
med varmt och kallt vatten, vart och ett försett 
med en ”fin sängkammare”. Vattnet till badrum
men pumpades upp från sjön till en vattenbehålla
re på vinden samt en kopparcistern i bottenvå
ningen där det värmdes och pumpades vidare till 
vindsvåningen. Genom olika rör leddes sedan 
varmt resp. kallt vatten ut i rören till duscharna 
och badkaren. Vidare fanns ”för den som vil nytt
ja sjelva Sjöbadet, är et slätt brädgålf, hvilket ned- 
släppes genom vindspel i Sjön”, dvs. en badsump.

På 1870-talet gjordes en ombyggnad och upp
rustning av badhuset efter förslag av slottsarkitek- 
ten Axel Nyström. Fasaden, i synnerhet entrési
dan, fick då sin nuvarande utformning, installa
tionerna förnyades och interiören förändrades på 
ett genomgripande sätt. På 1960-talet gjordes nya 
reparationer.

I byggnaden finns nu ett kök på vardera sidan 
om en mittgång, två rum med kakelugn och mel
lanliggande bad- eller duschrum.

Badhuset användes som badhus till 1950-talet 
och var sedan uthyrt som sommarbostad till 
1974. Det är ej längre i bruk.

Är 1935 blev Drottningholm byggnadsminnes- 
märke och badhusets exteriör skyddad. Sedan 
1989 är anläggningen statligt byggnadsminne.

Drottningholms slott, Lovö sn, Ekerö kommun 
Förvaltare: Statens Fastighetsverk

Saltsjöbaden 
Kallbadhus 
Fig. 57

I slutet av 1800-talet växte Saltsjöbaden fram 
både som villastad och bad- och kurort. År 1896 
uppfördes här ett kallbadhus med Järnvägsaktie
bolaget Stockholm-Saltsjön som byggherre. Arki
tekt var Erik Josephsson, som bl.a. också ritat 
Saltsjöbadens berömda Grand Hotell, uppfört 
1893. Ursprungligen var badhuset placerat ett 
stycke från stranden och förbundet med Restau
rantholmen genom en bro. På 1920-talet flyttades 
det in till Restaurantholmens strand. Från att tidi
gare ha varit ett herrbadhus blev det nu ett dam
badhus.
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Fig. 57. Saltsjöbaden, kallbadhus, ursprungligen för herrar, numera för damer. Uppfört 1896 efter ritningar 
av Erik Joseph sson. Foto Inga Kindblom 1990.

Byggnaden är av trä i två våningar. Omkläd- 
ningshytterna är placerade i bottenvåningen, me
dan övervåningen upptas av ett soldäck. Badhuset 
öppnar sig mot havet och är försett med hopptorn.

Föreningen Badens Vänner driver verksamheten 
och arbetar även med underhållet.
Rösunda 34:1, Saltsjöbaden, Nacka kommun 
Ägare: Stockholm-Saltsjön AB

Saltsjöbaden 
Kallbadhus 
Fig. 58-59
Badhuset är beläget vid Restaurantholmens strand 
nära Erik Josephssons kallbadhus från 1896. Det 
uppfördes 1924-25. Byggherre var Järnvägsaktie
bolaget Stockholm-Saltsjön och arkitekt Torben 
Grut. Anläggningen är ett herrbadhus.

Liksom dambadhuset består även denna an
läggning av armar som öppnar sig mot havet, av
slutade med hopptorn. Trappsteg, som också kan 
fungera som sittplatser, leder ner till vattnet. Bad
huset är uppfört i två våningar med soldäck. Det 
tillhör 20-talsklassicismen med smäckra kolonner 
vid entrén och längs hela havssidan. Mycket av 
badhusets ursprungliga färgsättning finns beva
rad. Kolonnerna mot vattnet är ockragula, om- 
klädningshytterna marinblå och räckets balus- 
terspjälor har rester av målning i engelskt rött.

Liksom det intilliggande badhuset av Josephs- 
son drivs och sköts även detta av Föreningen Ba
dens Vänner.

Rösunda 34:1, Saltsjöbaden, Nacka 
Ägare: Stockholm-Saltsjön AB
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Fig. 58. Saltsjöbaden, kallbad
hus för herrar. Uppfört 1924- 
25 efter ritningar av Torben 
Grut.
Foto Richard Edlund 1991.

Fig. 59. Saltsjöbaden, kallbadhus för herrar. De
talj av kolonnomgång i övre våningen.
Foto Richard Edlund 1991.

Nynäshamn
Riksförsäkringsverkets sjukhus
Varmbadhus
Fig. 60-61

Vid 1900-talets början var Nynäs Havsbad en 
känd kurort. Ar 1907 uppfördes här ett varmbad
hus efter ritningar av arkitekt Karl Giiettler. Bad
huset, eller kuranstalten, uppfördes av sten i två 
våningar med en lägre flygel. Verksamheten fyllde 
mycket högt ställda krav. I undervåningen gavs 
fullständiga kneippbehandlingar och i bottenvå
ningen fanns bl.a. elektriska och romerska bad. 
En trappa upp serverades de medicinska baden, 
och på den översta våningen låg luft- och solbads- 
avdelningarna. Vattnet till alla baden togs direkt 
från havet.

Ar 1918 övertog Pensionsstyrelsen Nynäs kur
anstalt, som den tidigare kallades, och en rad om- 
och tillbyggnader gjordes för inrättandet av ett 
sjukhus här. Varmbadhuset används idag som 
sjukhus, men har delvis kvar sin gamla badhus
funktion. Delar av interiören är bevarad, bl.a. den 
om- och tillbyggda bassängen på 3,5 x 10 m.

Trehörningen, Nynäshamn 
Ägare: Riksförsäkringsverket
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Natarsköna promenader o f med hafvet, 
Ofmärkta äote/t. tiärt/pa bad.

Fig. 60. Badbotellen vid Nynäs Hafsbad. Äldre vykort. Sotbolms Härads Hembygdsförening.

Fig. 61. Nynäshamn, varmbadhus. Uppfört 1907 efter ritningar av Karl Giiettler. Vykort, omkr. 1910. 
Sotholms Härads Hembygdsförening.
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Fig. 62. Nynäshamn, kallbadhus. Uppfört 1907 efter ritningar av Karl Giiettler. Äldre vykort. Sotholms 
Härads Hembygdsförening.

Fig. 63. Nynäshamn, kallbadhus. Vykort efter 1950 (jfr fig. 62). Sotholms Härads Hembygdsförening.
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Fig. 64. Nynäshamn, varmbadhus. Uppfört 1941 efter ritningar av John Åkerlund. Foto 1961. Sotholms 
Härads Hembygdsförening.

Nynäshamn
Riksförsäkringsverkets sjukhus
Kallbadhus
Fig. 62-63

Även ett kallbadhus uppfördes 1907 vid Nynäs 
Havsbad efter ritningar av arkitekten Karl Giiett- 
ler. Det var byggt av trä ett stycke från land. An
läggningen bestod av tre armar, som öppnade sig 
mot havet, försedda med hörnpaviljonger och be
tonat mittparti med huvudentrén. Fasaderna arti
kulerades genom lister och lisener. I dag är större 
delen av det gamla badhuset rivet och den deko
rativa fasadindelningen är borta från de resteran
de partierna. Det som återstår betjänar i första 
hand sjukhusets personal och patienter.
Nynäshamn 2:123, Nynäshamn 
Ägare: Riksförsäkringsverket

Nynäshamn 
F.d. varmbadhus 
Fig. 64
Uppförandet av badhuset föregicks av många dis
kussioner. Fram till 1915 fanns möjligheter att an
lita Badhotellet vid Nynäs Havsbad. Även sedan

Pensionsstyrelsen övertagit detta 1918 fanns vissa 
möjligheter för allmänheten att få bada här. För 
arbetarnas del försökte Folkets Hus-föreningen 
att lösa problemet genom att inrätta en bastu med 
två duschar och baljor i Folkets Hus källare. Den
na inrättning var öppen 1916-1939. Nynäshamns 
Sim- och Livräddningssällskap bildades 1923 och 
några år senare tillsattes en kommitté med uppgift 
att lösa badhusfrågan. Badhusbygget sågs bl.a. 
som ett medel i kampen för ökad simkunnighet 
och mot tuberkulos och reumatism.

Det dröjde dock till 1941 innan ett nytt badhus 
kunde öppnas, uppfört efter ritningar av arkitekt 
John Åkerlund, med AB Simhallen Nynäshamn 
som byggherre och Gustaf Kvist, Malmö, som 
byggmästare. Badhuset uppfördes av tegel i två 
våningar och källarvåning i funktionalistisk stil. 
Byggnaden innehöll simhall, bastu, karbad, tvätt
inrättning och lägenheter. Simhallens ena lång
vägg var försedd med stora fönster och bassängen 
hade måtten 8 x 20 m.

År 1992 lades badhusverksamheten ned och 
huset såldes.

Morkullan 1, Vikingavägen 39, Nynäshamn 
Ägare: privat ägo
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Uppsala län

Enköping
F.d. varmbadhus samt brandstation 
Fig. 65-66

Enköpings stad lät 1928 uppföra ett varmbadhus 
efter ritningar av arkitekt Gunnar Leche (fig. 30). 
Badhuset kombinerades redan från början med en 
brandstation.

Byggnaden, som är i två våningar, är uppförd 
av tegel, putsad och dekorerad med blinderingar 
och klassicerande detaljer. Ursprungligen var fasa
den avfärgad i gult, sedan början av 1980-talet i 
engelskt rött med dekor i vitt. Vid ena gaveln re
ser sig ett högt torn för brandslangar, krönt av en 
kula med eldslåga. Simhallens läge avspeglar sig i 
exteriören genom höga, smala fönster. I interiören 
präglas simhallen av 20-talsklassicismen genom 
resliga kolonner och en dekorativ bård med ”lö
pande hund”.

Är 1974 fick kommunen en ny simhall och 
1979 byggdes det kombinerade bad- och brand
stationshuset om till enbart brandstation. Simbas
sängen används i dag för rengöring av slangar.
Gåsen, Västra Ringgatan 6, Enköping 
Ägare: Enköpings kommun

Munga
F.d. varmbadhus

Byggnaden är uppförd 1944 med byggmästare 
Gustaf Pettersson som byggherre. Tomten var do
nerad och arbetet utfördes ideellt. Mycket snart 
tog en folkskollärare i bygden initiativ till att bil
da en andelsförening. Andelar utdelades efter an
talet utförda dagsverk. Till slut fanns 199 andels
ägare.

Huset är av trä i två våningar. I källarvåningen 
fanns fram till 1988 bastu, duschar och badkar, i 
övervåningen en bostad om två rum och kök.

Badhuset fungerade även som mötesplats men 
antalet besökare minskade efter hand. Ar 1988 
upphörde verksamheten och badutrymmena 
byggdes om till bostäder.

Munga 9:5, Tierps sn, Tierps kommun 
Ägare: privat ägo

Uppsala 
Centralbadet 
Varmbadhus 
Fig. 67-69

Badhuset uppfördes 1913 efter ritningar från 
1910 av arkitekt Carl Robert Lindström. Bygg
herre var AB Centralbadet, medan staden engage
rade sig genom att gå i borgen för bygget.

Fig. 65. Enköping, varmbad- 
hus. Uppfört 1928 efter rit
ningar av Gunnar Lecke. Foto 
1991. Enköpings museum.
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Fig. 66. Enköping, varmbadhus. Interiör från simhallen. Foto omkr. 1930. Enköpings museum.

Fig. 67. Uppsala, Centralbadet. Uppfört 1913 efter ritningar av Carl R. Lindström. 
Foto Tommy Arvidson 1988. Upplandsmuseets bildarkiv.
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Fig. 68. Uppsala, Centralba
det. Nya simhallen, uppförd 
1939-40 efter ritningar av 
Gunnar Lecbe. Foto Gunnar 
Sundgren 1941. Upplandsmu
seets bildarkiv.

Byggnaden, som har en nationalromantisk prä
gel, är uppförd i tre våningar av tegel på sockel av 
granit med torn i fem våningar vid ena gaveln 
samt vindsvåning med brutet, plåtklätt tak. En
trén är placerad i ett hörn. Ursprungligen gavs här 
möjligheter till ångbad, bastu, karbad, romerska 
bad, medicinska bad och bassängbad. Det fanns 
tre bassänger med måtten 4,9 x 7,1 m och 4,9 x 8 
m. Två av bassängerna var avsedda för herrar i 
första respektive andra klass, medan damerna i de 
båda klasserna fick nöja sig med en gemensam 
bassäng. Vattnet till badhuset togs från egen 
brunn. De medicinska baden kostade från 2:50 kr. 
Ett karbad i första klass med porslinskar kostade 
1 kr och i andra klass med plåtkar 60 öre. Första 
året serverades sammanlagt 62 000 bad.

År 1930 donerades badhuset till staden, som 
1939-40 lät bygga till en ny modern simhall med 
en 25-metersbassäng, ritad av stadsarkitekten 
Gunnar Leche. Simhallen var utformad i den 
funktionalistiska stilen med rena linjer och stora 
fönster mot en solgård. Längs ena långsidan löpte 
en fast, murad trappstegsformad åskådarläktare.

År 1990 härjades badhuset av brand. Tak och 
väggar i Leches simhall blev totalförstörda och de 
två bassänghallarna, som fanns kvar i den äldre 
delen, skadades liksom en del ursprunglig dekora
tion i byggnaden. En av de gamla bassänghallarna 
revs senare. Badhuset har återställts och nyligen 
(1993-94) tagits i bruk igen.

Dragarbrunn 14:4 (f.d. kv. Torget), S:t Persgatan 
4, Uppsala
Ägare: Uppsala kommun

Fig. 69. Uppsala, Centralbadet. Nya simhallen 
under byggnad. Foto Paul Sandberg 1940. Upp
landsmuseets bildarkiv.
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Fig. 70. Uppsala, Slottskällan, varmbadhus. Uppfört 1859. Foto Alfred Dahlgren 1901-02. Upplandsmu
seets bildarkiv.

Uppsala 
Slottskällan 
F.d. varmbadhus 
Fig. 70

Vid foten av åsen med Uppsala slott ligger en käl
la, känd åtminstone från 1500-talet. På 1810-talet 
tillkom en badanläggning här, en av de tidigaste i 
landsorten, med ett enkelt, timrat, rödfärgat bad
hus. Under 1850- och 60-talen utvecklades en 
kurmiljö här. Ar 1859 ersattes det gamla badhuset 
av den nuvarande byggnaden på initiativ av stads
läkaren Lars Georg Dovertie, grundaren av Upsa
la Kallvatten Kuranstalt.

Slottskällans badhus är en byggnad av trä i två 
våningar, ursprungligen försedd med rika dekora
tioner i ”snickarglädjestil” och fasaderna är till 
största delen genombrutna av fönster.

Kuranstalten och badhusrörelsen fungerade till 
1914. Badhuset kom att inrymma barnklinik och 
kurslokaler under några decennier för att sedan 
stå tomt och igenspikat, utsatt för rivningshot. På 
1980-talet byggdes huset om till restaurang men

är numera kontor. Av den ursprungliga inredning
en finns inget bevarat.

Fjärdingen 33 (f.d. kv. Slottskällan), Sjukhusvä
gen 1-3, Uppsala 
Ägare: privat ägo

Uppsala 
Gymnastikhuset 
Gymnastik- och varmbadhus 
Fig. 71

Det kombinerade gymnastik- och badhuset, även 
kallat ”Svettis”, uppfördes 1907 efter ritningar av 
arkitekt Ture Stenberg.

Byggnaden är uppförd av tegel, kalkad och av
färgad i rosa, i två, delvis tre våningar med brutet, 
plåtklätt tak. I ena hörnet reser sig ett trapptorn 
med svängd huv och en hög skorsten. Ena gaveln 
utgör huvudfasad. I bottenvåningen finns simhall 
med ursprungliga målade inskriptioner på väggar
na, bassäng med måtten 8 x 12,5 m, samt tillhö-
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Fig. 71. Uppsala, ”Svettis”, gymnastik- och varmbadhus. Uppfört 1907 efter ritningar av Ture Stenberg. 
Okänd fotograf. Upplandsmuseets bildarkiv.

rande utrymmen där omklädningsrummens ur
sprungliga skåpinredning är bevarad.

År 1930 byggdes en tennishall till längs ena 
långsidan efter ritningar av arkitekt Ture Wenner- 
holm. Hela anläggningen genomgick en omfattan
de renovering 1982-83.

Varmbadhuset är ett av våra äldsta i bruk va
rande och hela byggnaden ett mycket gott och 
välbevarat exempel på en institutionsbyggnad för 
fysisk fostran.

År 1993 förklarades Gymnastikhuset för stat
ligt byggnadsminne.

Fjärdingen 34:1, Sjukhusvägen 2, Uppsala 
Förvaltare: Statens Fastighetsverk

Södermanlands län

Eskilstuna 
Vattenpalatset 
Varmbadhus 
Fig. 72-73

Varmbadhuset uppfördes 1931 efter ritningar av 
arkitekt Paul Hedqvist. Byggherre var Eskilstuna 
stad.

Byggnaden uppfördes av sten i fyra våningar i 
den funktionalistiska stilen med stora fönsterpar
tier. Interiört är det intressant, eftersom arkitekten 
här hållit fast vid vissa äldre tankegångar, samti
digt som han tillgodosett den moderna tidens 
krav. Ursprungligen erbjöds besökaren bassäng
bad, bastu, turkiskt bad, karbad och medicinska 
bad. På taket fanns möjlighet till solbad. Merpar
ten av omklädningshytterna låg samlade längs bas-
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Fig. 72. Eskilstuna, Vattenpalatset, varmbadhus. Uppfört 1931 efter ritningar av Paul Hedqvist. Foto Fr. 
Svantesson 1933. Södermanlands museum.

sängens ena långsida och skildes från denna av en 
glasvägg. Den nya tidens krav på åskådarläktare 
löstes genom att sådana placerades i våningen tre 
trappor upp ovanför avklädningshytterna. Sim
bassängen fick måtten 12 x 25 m.

I dag är glasväggen, de turkiska och medicin
ska baden samt karbaden borta. Några omkläd- 
ningshytter finns ej längre, endast förvaringsskåp. 
År 1985 byggdes badhuset till och fick ett mo
dernt äventyrsbad och en relaxavdelning.

Verkmästaren, Hamngatan 15, Eskilstuna 
Ägare: Vattenpalatset AB

Fig. 73. Eskilstuna, Vattenpalatset, varmbadbus. 
Interiör från simhallen. Foto Tage Karlsson. 
Reprofoto Eskilstuna museer.

Fjellskäfte herrgård 
Kallbadhus 
Fig. 74

År 1910 lät gårdens ägare Lars Gustaf von Cel- 
sing uppföra ett badhus ett stycke från stranden. 
Byggnaden är av trä i en våning med ett hörntorn 
i två våningar och krenelerat krön runt om samt 
genombruten veranda. I badhuset finns en sluten, 
insynsskyddad bassäng, ursprungligen försedd 
med sump, dusch och omklädningsrum. Vattnet 
till duschen pumpades upp för hand till en tunna i 
tornets övervåning, varifrån ledningar gick till ne
dre våningen.

Åren 1986-87 renoverades badhuset. Efter att 
tidigare ha stått på pålar flyttades det nu över till 
betongpontoner. Stora delar av själva badhuset 
var dock uppruttet och fick ersättas av nytt mate
rial.

Fjellskäfte 1:1, Floda sn, Katrineholms kommun 
Ägare: privat ägo
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Fig. 74. Fjellskäfte herrgård, 
kallbadhus. Uppfört 1910. 
Foto Magnus Josephsson 
1986, före restaurering. Sö
dermanlands museum.

Katrineholm 
F.d. varmbadhus 
Fig. 75

Uppförandet av ett nytt badhus - ett äldre sådant 
från 1800-talets slut fanns vid Magasinsgatan - 
föregicks av många och långa diskussioner som 
rörde både ekonomin och husets utformning. 
Byggnaden uppfördes 1932 efter ritningar av ar
kitekt G. Åhlander, Göteborg, och med Katrine
holms stad som byggherre.

Badhuset uppfördes av sten i två våningar samt 
putsades. Förutom badhus inreddes här också en 
kommunal tvättinrättning. Simhallens bassäng 
var 6 x 7 m.

Omkring 1975 stängdes badhuset och byggdes 
om till samlingslokaler.

Mården 2, Hantverkargatan 18, Katrineholm 
Ägare: Katrineholms kommun

Mariefred 
F.d. varmbadhus 
Fig. 76

Badhuset uppfördes 1915 efter ritningar av arki
tekt W. Fagerström och med Mariefreds stad som

byggherre. Byggnaden är av tegel i en och en halv 
våning samt putsad. Taket är brutet och belagt 
med tegel.

Sedan badverksamheten upphört byggdes huset 
om på 1970-talet till restaurang.

Stadsäga 246 A, Strandvägen 2, Mariefred,
Strängnäs kommun
Ägare: AB Åkers styckebruk

Mälby gård 
Kallbadhus 
Fig. 77

Badhuset uppfördes på 1880-talet och ska enligt 
traditionen vara en kopia av ett numera rivet bad
hus vid Trolleholms slott i Skåne. Det är uppfört i 
trä i en våning med ett torn mot öster, genombru
tet i det övre partiet och krönt av en spira. Bygg
naden är klädd med liggande panel och det pyra- 
midformiga taket är plåtklätt och även det krönt 
av en spira. Badhuset, som nu är öppet ut mot 
vattnet, har troligen haft både badsump och 
plank som insynsskydd.

Mälby 2:1, Frustuna sn, Nyköpings kommun 
Ägare: privat ägo
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Fig. 75. Katrineholm, varm
badhus. Uppfört 1932 efter 
ritningar av G. Åhlander. Foto 
omkr. 1936. Katrineholms 
kommuns arkiv.

Fig. 76. Mariefred, varmbad
hus. Uppfört 1915 efter rit
ningar av W. Fagerström. Foto 
Arne Lundh 1989. Strängnäs 
museum.

Fig. 77. Mälby gård, kallbad
hus. Uppfört på 1880-talet. 
Foto 1973. Södermanlands 
museum.
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Fig. 78. Strängnäs, varmbad
hus. Uppfört 1924. Foto Arne 
Lundh 1985.
Strängnäs museum.

Strängnäs 
F.d. varmbadhus 
Fig. 78

Badhuset uppfördes 1924 med Strängnäs stad som 
byggherre. Arkitekt var Fr. Ekman eller ingenjör 
Mauritz Larsson.

Byggnaden är uppförd av tegel i två och en 
halv våning samt putsad och försedd med brutet, 
tegelklätt tak.

Badhusverksamheten upphörde 1960. Under 
1970-talet användes byggnaden som industrilo
kal. Ar 1984 renoverades den och används nu 
som expeditionslokal för de lokala föreningarna.

Trevnaden, Eskilstunavägen 9, Strängnäs 
Ägare: Strängnäs kommun

Östergötlands län

Bjärka-Säby herrgård
Kallbadhus
Fig. 79-81
Badhuset uppfördes omkring 1920 efter ritningar 
av arkitekten Carl Westman, som också ritat flera 
andra byggnader på egendomen.

Badhuset uppfördes av trä ett stycke från stran
den (fig. 21). Såväl väggar som tak är klädda med 
spån. I interiören är väggarna klädda med en moi- 
ré-mönstrad tapet. På tre sidor finns väggfasta 
bänkar med dynor fyllda med kork.

Utanför själva badhytten fanns tidigare en 
kringbyggd bassäng med badsump. Denna lades 
igen i samband med att badhuset flyttades upp på 
land och används nu som uterum.

Badhuset renoverades på 1980-talet.

Bjärka-Säby, Vists sn, Linköpings kommun 
Ägare: privat ägo

Medevi brunn 
F.d. varmbadhus 
Fig. 82

Medevi, som är en av Sveriges äldsta hälsobrun
nar, anlades av Urban Hjärne 1678 kring en åter
upptäckt källa. Under 1700- och 1800-talen växte 
en anläggning med ett 70-tal hus fram här och 
platsen blev en välbesökt rekreationsort.

Är 1878 uppfördes ett varmbadhus i norra de
len av parken. Byggnaden är av trä med en när
mast E-formad plan, försedd med två verandor 
och rikt utsmyckad med snickeridetaljer målade i 
vitt. En solaltan byggdes till 1936 och 1969 ge
nomgick huset en renovering. Byggnaden används 
ej längre för sitt ursprungliga ändamål. Mycket av 
den gamla inredningen, bl.a. en del av de gamla
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Fig. 79. Bjärka-Säby herr
gård, kallbadhus. Uppfört 
omkr. 1920 efter ritningar av 
Carl Westman. Foto Margit 
Ekman 1991.

Fig. 80. Bjärka-Säby herrgård, kallbadhus, detalj. 
Foto Margit Ekman 1991.

Fig. 81. Bjärka-Säby herrgård, kallbadhus, inte
riör. Foto Margit Ekman 1991.
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Fig. 82. Medevi brunn, varmbadhus. Uppfört 1878. Foto Johan von Reis 1991.

träbadkaren, finns dock bevarade och magasine
rade.

Större delen av Medevi Brunn förklarades som 
byggnadsminne 1966. I en utökad byggnadsmin- 
nesförklaring 1990 kom även badhuset att ingå.

Medevi brunn 2:1, Västra Ny sn, Motala kommun 
Ägare: AB Medevi Brunn

Thorönsborgs herrgård
Kallbadhus
Fig. 83
Thorönsborgs herrgård uppfördes i mitten av 
1700-talet. Till raden av byggnader fogades på 
1860-talet ett badhus intill stranden norr om 
herrgården. Det är uppfört av trä i en våning, vi
lar på ekpålar och har en sten brygga mot land. 
Byggnaden är gulmålad med vita snickerier och 
har sadeltak. Här inryms förstuga, badrum, herr- 
och damrum samt två mindre bassänger, som se
dan 1960-talet är täckta av ett golv.

Är 1993 skadades badhuset svårt genom storm 
och packis, men har reparerats 1994.

Är 1976 förklarades Thorönsborgs herrgård 
som byggnadsminne. Badhuset ligger inom det 
skyddade området.

Thorönsborg 2:1, S:t Anna sn, Söderköpings
kommun
Ägare: privat ägo

Åtvidaberg 
F.d. kallbadhus

Vid den s.k. kraftkanalen i Åtvidaberg uppfördes 
omkring 1910 ett kallbadhus efter ritningar av ar
kitekt Isak Gustaf Clason på uppdrag av baron 
Theodor Adelswärd, som ville ge Åtvidabergsbor- 
na en centralt belägen badplats.

Badhuset är av trä i en våning med högt, spån- 
klätt tak. Utanför badhuset fanns tidigare insyns- 
skyddade bassänger med en eller flera badsumpar.

Badhuset användes till 1970-talet. Insynsskydd 
och badsumpar togs då bort och byggnaden an
vänds nu som förråd.
Stadsäga 147, Klockaregränd, Åtvidaberg 
Ägare: Åtvidabergs kommun
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Fig. 83. Tborönsborgs herrgård, kallbadhus. Uppfört på 1860-talet. Foto R. Axel Unnerbäck 1979.

Jönköpings län

Huskvarna 
F.d. varmbadhus 
Fig. 84
Badhuset uppfördes 1910 efter ritningar av Birger 
Darnstedt, ingenjör vid Huskvarna AB, det före
tag som tillsammans med köpingen lät bygga bad
huset (fig. 26).

Byggnaden är uppförd av tegel i två våningar. 
Fasaden är delvis putsad i ljus färg och delvis för
sedd med utsparade, dekorativa partier i tegel. 
Det valmade taket är klätt med rödmålad plåt. 
Simbassängen har en längd av 12 m.

År 1937 skedde en viss ombyggnad efter för
slag av arkitekt Oscar Öberg.

Badhuset stängdes i början av 1990-talet. 
Kommunen har sålt byggnaden och den används 
f.n. inte i avvaktan på ombyggnad för annat än
damål.

Stadsäga 1, Jönköpingsvägen 25, Huskvarna, Jön
köpings kommun 
Ägare: privat ägo

Jönköping 
F.d. varmbadhus 
Fig. 85

Badhuset uppfördes 1906 efter ritningar 
av arkitekt August Atterström och bygg
herre var Jönköpings stad.

Byggnaden är uppförd av tegel med fa
saden omväxlande i ljus puts och rött te
gel. Det valmade taket är klätt med plåt.

År 1939 byggdes badhuset till med 
bl.a. en 25-meters bassäng. Den ur
sprungliga bassängen var ca 10 m lång.

År 1991 stängdes badhuset då Jönkö
ping fick ett nytt, modernt sådant. Husets 
fortsatta användning är f.n. (1994) under 
utredning.

Abborren 9, N. Strandgatan 30, Jönkö
ping
Ägare: Jönköpings kommun
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Fig. 84. Huskvarna, varmbadbus. Uppfört 1910 efter ritningar av Birger Damstedt. Foto 1986. 
Jönköpings läns museum.

Fig. 85. Jönköping, varmbadhus. Uppfört 1906 efter ritningar av August Atterström. Foto 1985. 
Jönköpings läns museum.
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Kronobergs län

Växjö
F.d. varmbadhus 
Fig. 86
År 1912 lät Växjö stad uppföra ett badhus efter 
ritningar av arkitekt K. J. Albihn. Badhuset fick 
ett centralt läge och en monumental utformning i 
Carl Curmans anda.

Byggnaden är uppförd av rödbrunt tegel med 
sockel av huggen granit. Till entrén i mittpartiet 
leder dubbla trappor med balustrader. Ovanför 
entrén sitter stadsvapnet. Taket är täckt av svart, 
glaserat tegel. Badhuset hade två simbassänger; en 
undervisningsbassang på plan två, som var 8x8

m och en större bassäng på plan tre med måtten 
12 x 14 m. Omklädningshytterna låg ej i direkt 
anslutning till bassängerna och läktare saknades.

Byggnaden är en av Växjös få bevarade tegel
byggnader i den nationalromatiska stilen. Badhu
set stängdes 1970. En ombyggnad gjordes 
1989-90 till konferens- och kontorslokaler. Exte
riören har behållits så oförändrad som möjligt. 
Enstaka inredningsdetalj er som listverk och 
klocka är bevarade. I samband med ombyggna
den tillkom ett konserthus och ett hotell i direkt 
anslutning till badhusets baksida.

Badhuset 1, Västergatan 13 - Nygatan 25, Växjö 
Ägare: Konsert- och Kongresshusbolaget i Växjö AB

Fig. 86. Växjö, varmbadhus. Uppfört 1912 efter ritningar av K. J. Albihn. Foto Anna Blom 1910. Små
lands museum.
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Kalmar län

Borgholm 
Kallbadhus 
Fig. 87
Ar 1882 uppfördes sydväst om hamnen i Borg
holm ett kallbadhus med 32 omklädningsrum, 10 
enskilda bassänger och 2 simbassänger. Planen 
var T-formad och byggnaden försedd med en ve
randa i två våningar. Portalen var dekorerad med 
utskurna ornament och diagonalgående ribbor 
bildade mönster över portalen och i verandans 
räcke. Detta badhus spolades bort av en nordväst
storm i början av 1930-talet och ersattes då av 
det nuvarande badhuset.

Badhuset är förbundet med land genom en lång 
bro. Badhuslängan med omklädningshytter leder 
rakt ut mot havet. Liksom tidigare finns här en 
herr- och en damsida. Båda sidorna har var sin 
bassäng, försedda med insynsskyddande plank.

Borgholm
Ägare: Borgholms kommun

Kalmar
F.d. varmbadhus 
Fig. 88-89

Ar 1907 beslöt stadsfullmäktige i Kalmar att efter 
15 års diskussion låta uppföra ett varmbadhus. 
Arkitekt för byggnaden, som uppfördes 1909, var 
stadsarkitekten i Kalmar Josef Fredrik Olson.

Denne hade under ett år varit anställd vid uppför
andet av det nya Centralbadet i Stockholm. Han 
hade också studerat andra badhus både i Sverige 
och utomlands och önskade nu ge Kalmar ett 
tidsenligt badhus.

Badhuset är en imponerande byggnad, uppförd 
av sten i tre våningar samt putsad. Den är i ju
gendstil med varierande fönsterutformning, hörn
torn och små gavlar. Stor omsorg lades ned på hu
vudingången, där portalen är utförd i gotländsk 
kalksten med benämningen BAD-HUS inhuggen. 
Portalens överstycke dekoreras med en havsgud- 
inna, omgiven av sjöodjur, grodor och sjöhästar.

Arkitekten ansåg att badhuset skulle ha en bas
säng som kunde rymma 50 personer. Detta ledde 
till en häftig diskussion i stadsfullmäktige. Somli
ga ansåg att man inte skulle bygga någon bassäng 
överhuvudtaget, eftersom man förmodade att en 
sådan endast skulle komma att användas av de 
rika och således aldrig skulle kunna bli en tum
melplats för de fattiga. Slutligen beslöts dock att 
även bassängen skulle byggas. Denna fick i fon
den en triumfbåge i färgat kakel med fisk- och 
sjöstjärnemönster. Nischen fylldes av en stor 
snäcka. Under denna fanns en alkov med dusch. 
Ett valrosshuvud, placerat framför alkoven, spru
tade vatten ned i bassängen, som fick måtten 6 x 
11 m. Taket var av glas och handmålat.

I badhuset fanns även karbad, bastubad, varm- 
luftsrum, romerska bad och duschar. Andra till
hörande utrymmen utgjordes av tvagningsrum 
och ligghytter. För maskinisten fanns en bostad på 
två rum och kök och tambur. Väntrum och bil
jettförsäljning låg en trappa upp.
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Fig. 88. Kalmar, varmbadhus. Uppfört 1909 efter ritningar av J. F. Olson. Foto Kerstin Pettersson 1974. 
Kalmar läns museum.

År 1970 stängdes badhuset och 1982-83 bygg
des det om till bostäder. Exteriört skedde endast 
små förändringar. Interiört förändrades det helt, 
även om de gamla fönstren behölls liksom en del 
detaljer.

Varmbadhuset 1, Ö. Vallgatan 2, Kvarnholmen, 
Kalmar
Ägare: Bostadsrättsföreningen Bastionen

Fig. 89. Kalmar, varmbadhus, interiör. Uppfört 
1909. Foto A. Winell 1909.
Kalmar kommuns arkiv.

79



KATALOG

Fig. 90. Västervik, varmbadhus, fasad. Ritning av 
Fredrik Anderberg 1909, uppfört 1909-10. Foto 
Kulbackens museum i Västervik.

Västervik 
F.d. varmbadhus 
Fig. 90-91

Badhuset uppfördes 1909-10 efter ritningar av 
arkitekt Fredrik Anderberg och med Västerviks 
stad som byggherre.

Byggnaden är uppförd av tegel i två våningar 
och vindsvåning och har ett högt mittorn för cis
terner. Den är i jugendstil, putsad i vitt och med 
tegelomfattningar. Simhallen har höga fönster 
mot Gamlebyviken.

Badhuset och dess utformning hade givit upp
hov till en livlig debatt både bland stadens styran
de och allmänheten. Många kvinnor ansåg det 
t.ex. otrevligt att krypa ner i badkar som använts

av män. Bassängen på 5 x 8 m ansågs av många 
vara för stor, ja onödig. Däremot ifrågasattes inte 
karbaden och bastun. Då badhuset slutligen öpp
nade, hade det förutom simhall också karbad och 
bastu i både första och andra klass. Skillnaden 
var att första klass hade stoppade soffor i om
klädningsrummen. ”Hälsan är en skatt, dess vår
dande en plikt”, skrev tidningarna vid öppnandet 
och badhuset tycks genom åren, inte minst i krigs
tid, ha varit livligt frekventerat.

År 1975 upphörde byggnaden att fungera som 
badhus sedan ett nytt öppnats. Här inryms nume
ra Västerviks turistbyrå samt en tvättinrättning.

Varmbadhuset 1, Strömsholmen, Västervik 
Ägare: Västerviks kommun

Fig. 91. Västervik, varmbad
huset i bakgrunden. Foto efter 
1930. Ernst Hällseus fotosam
ling, Kulbackens museum i 
Västervik.
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Gotlands län

Visby
Kallbadhus 
Fig. 92

Badhuset uppfördes 1912-14 med Visby stad som 
byggherre. Byggnaden är uppförd av trä och be
står av en länga i en våning med markerade mitt- 
och hörntorn. Ursprungligen var det uppdelat på 
en herr- och en damavdelning, med bassänger om
gärdade av plank. Originalinredningen togs bort 
på 1960-talet. Numera är badhuset öppet mot ha
vet och förbundet med land genom en brygga.

Strandpromenaden, Visby 
Ägare: Gotlands kommun

Visby
F.d. varmbadhus 
Fig. 93

År 1912 beslöt stadsfullmäktige i Visby att låta 
uppföra ett varmbadhus med tvättinrättning. Ar
kitekt för den nya byggnaden, som uppfördes 
1914, var Carl R. Lindström, som också ritat 
Centralbadet i Uppsala.

Byggnaden är uppförd av sten i tre våningar, 
har källarvåning markerad med grovt kvader- 
stenshuggen kalksten, hög sockel i huggen granit 
samt ett högt torn. Fasaden är slammad och por
talen smyckad med jugendmotiv. Byggnaden är 
uppförd i en tung, nationalromantisk stil.

Stor omsorg lades ned på interiören. Simhallen 
hade synlig träkonstruktion med omklädninghyt- 
terna placerade runt bassängen, där vattnet spru
tade ut ur munnen på en lejonmaskaron. Bassäng
en tjänstgjorde också som vattenreservoir för sta
dens brandposter. Visby hade vid denna tid ej nå
gon vattenledning, utan brandposterna stod via 
särskilda rörledningar i förbindelse med badhuset. 
Vattnet pumpades sedan ut i ledningarna med 
hjälp av en ångmaskin.

Badhuset stängdes omkring 1960. Här finns 
numera bl.a. en textilindustri samt kommunala 
toaletter. Bassängen är igenlagd. Delar av den 
gamla inredningen finns bevarad i toalettutrym
mena och i entréhallen med boaserade väggar. I 
fönster och dörrvalv återfinns kurbitsliknande 
rankor samt ursprunglig färgsättning.

Blekdammen 18, Tage Cervins gata 1, Visby 
Ägare: Gotlands kommun

Fig. 92. Visby, kallbadhus. Uppfört 1912. Foto 1915. Gotlands fornsal.
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Fig. 93. Visby, varmbadhus. Uppfört 1912-14 efter ritningar av Carl R. Lindström. Foto 1930. Gotlands 
fornsal.

Blekinge län

Karlskrona 
Varmbadhus 
Fig. 94-97
Badhuset uppfördes 1903-04 av Karlskrona 
Varmbadhus AB. Det ritades av den berömde 
badhusarkitekten Wilhelm Klemming och är, jäm
te Centralbadet i Stockholm, det enda som åter
står av Klemmings badhus. Båda byggnaderna är 
uppförda i jugendstil och har ett centralt läge i 
stadsplanen.

Badhuset är uppfört av tegel i två våningar 
med framspringande mittparti, avslutat med torn. 
Fasaderna är putsade gula och det valmade sadel
taket plåttäckt. Portalens överstycke är försett 
med skulpterad dekor och ovanför texten BAD

finns ett tredelat lunettfönster, ett s.k. termfönster, 
som fanns i det antika Roms badanläggningar. 
Grundplanen är T-formad.

Badhuset öppnades på Luciadagen 1904. ”1 
strålande elektrisk belysning tedde sig badhuset 
tilltalande”, skrev Karlskrona Weckoblad. Aret 
efter övertogs det av staden. Ett bad inkl. tvål och 
handduk kostade då 25 öre. Förutom karbad ser
verades här romerska bad, elektriska ljusbad och 
gyttjebad. Bassängen var kantad av mässings- 
stänger. Det fanns både första och andra klass. I 
första klass var det ljusare och högre i tak än i 
andra. Här fanns ingen orientalisk prakt men allt 
var, enligt Weckobladet, ”propert och vackert”.

I interiören finns åtskilligt bevarat av den ur
sprungliga inredningen. Så är t.ex. första och and
ra klassens bassänghallar samt andra klassens 
karbadsavdelning i huvudsak intakta. Till viss del 
gäller det också trapphallar och tvättstugan med 
sin manuella hiss. Många tidstypiska detaljer så-
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Fig. 94. Karlskrona, varmbadhus. Uppfört 1904 efter ritningar av Wilhelm Klemming. Foto Erling Klinte
fors 1986. Blekinge läns museum.

som mässingsstänger, järnsmiden, trappräcken 
och målade glasdörrar finns också bevarade.

År 1992 förklarades badhuset som byggnads- 
minne och 1993 gjordes en varsam restaurering.

Nauckhoff 15, N. Kungsgatan, Karlskrona 
Ägare: Affärsverken Karlskrona AB

Karlskrona 
Flottans simhall 
Varmbadhus 
Fig. 98-99
Flottans simhall uppfördes för örlogsstationens 
räkning 1939 efter ritningar av ingenjör G. Heij- 
kensköld, som främst är känd som konstruktör. 
Vid denna tid diskuterades simkunnigheten bland 
de värnpliktiga. Av de inryckande kunde 30 pro
cent inte simma, vilket Svenska Livräddningssäll- 
skapet ansåg vara en mycket hög siffra. Simhallen

tillkom både för de värnpliktigas simundervisning 
och för den militära simlärarutbildningen. År 
1985 övergick simhallen i kommunens ägo.

Badhuset är uppfört av sten i en våning med 
stora fönster, putsade fasader och flackt sadeltak. 
Simbassängen mäter 12 x 25 m. Längs simhallens 
ena vägg sträcker sig en lång monumentalmålning 
med marina motiv, utförd 1939 av konstnären 
Eric Alsmark.

Fönstren har satts igen under senare tid, vilket 
väsentligt förändrat byggnadens utseende i exteri
ören och ljusinsläppet i interiören.

Sparre 7-8, Drottninggatan 14, Karlskrona 
Ägare: Karlskrona kommun
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Fig. 95. Karlskrona, varm- 
badhus, fasad. Ritning av 
Wilhelm Klemming 1903. 
Karlskrona kommuns arkiv.

Fig. 96. Karlskrona, varmbad
hus, plan vån. 2 tr. Ritning av 
Wilhelm Klemming 1903. 
Karlskrona kommuns arkiv.
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Fig. 97. Karlskrona, varmbad
hus, interiör. Foto Erling Klin
tefors 1986. Blekinge läns 
museum.

Fig. 98. Karlskrona, Flottans 
simhall, varmbadhus. Upp
fört 1939 efter ritningar av 
G. Heijkensköld. Foto Svante 
Warf inge 1991. Blekinge läns 
museum.

Fig. 99. Karlskrona, Flottans simhall, varmbadhus. Uppfört 1939 efter ritningar av G. Heijkensköld. Foto 
Svante Warfinge 1991. Blekinge läns museum.
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Fig. 100. Ronneby Brunn, varmbadhus. Uppfört 1876 efter ritningar av C. F. Rasmussen. Foto Erling 
Klintefors 1982. Blekinge läns museum.

Ronneby 
Ronneby brunn 
F.d. varmbadhus 
Fig. 100

I början av 1700-talet upptäcktes hälsobringande 
källor i närheten av Ronnebyåns utlopp. Under 
senare delen av 1800-talet växte en brunnsort upp 
här med hotell, villor och badinrättning. Ett 
varmbadhus uppfördes 1874-76 efter ritningar av 
arkitekt C.F. Rasmussen.

Badhusbyggnaden är uppförd av trä i två vå
ningar under valmat sadeltak. Väggarna är av 
plank och klädda med liggande fasspontpanel. 
Längs sydsidan löper en öppen, loggialiknande 
veranda i en våning. Tidigare fanns också två 
flyglar, men dessa revs 1940. Byggnaden är med 
sina detaljer i ”snickarglädje” en typisk exponent 
för sin tid.

Byggnaden fungerade som badhus till dess kur- 
ortsrörelsen upphörde 1939. En ombyggnad ge
nomfördes 1946-49, då badhusinredningen togs

bort och ersattes av gästrum. Efter att ha tjänst
gjort som bostadshotell byggdes det om till kon
tor 1984.

Ronneby brunn, Ronneby 
Ägare: Ronneby kommun

Ronneby
Ronneby brunn (Karön)
F.d. kallbadhus 
Fig. 101-103

Till Ronneby brunns anläggning fogades 1903-04 
en kallvattenskuravdelning på Karön, strax utan
för Ronnebyåns mynning. Ett badhus uppfördes 
här efter ritningar av byggmästare Svante Sven
son, Karlshamn.

Byggnaden är uppförd av trä. Den består av en 
långsträckt, treskeppig huskropp i en våning med 
överljus samt vid vardera gaveln ett lägre, tvär
ställt parti. Byggnadens centrala del accentueras 
genom en taklanternin, frontespis samt mittrisalit.
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Fig. 101. Ronneby Brunn, kallvattenkuranstalten. Uppförd 1904 efter ritningar av Svante Svensson. Foto 
Svante Warfinge 1992. Blekinge läns museum.

Fig. 102. Ronneby Brunn, kallvattenkuranstalten, sektion. Ritning av Svante Svensson 1902. Blekinge 
läns museum.
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Fig. 103. Ronneby Brunn, kallvattenkuranstalten, interiör. Reprofoto efter äldre foto. 
Blekinge läns museum.

Väggarna är klädda med liggande fasspontpanel.
Byggnaden var avsedd som kallvattenskuran- 

stalt för första klassens kurgäster. Här serverades 
bl.a. ”finsk bastu, varmskåpsbad, elektriska ljus
bad, halvbad eller blott helt enkelt en uppfriskan
de dusch allt efter önskan”.

Kallbadhuset var i funktion tills kurortsrörel- 
sen lades ned 1939. En ombyggnad och renove
ring gjordes 1985. Kvar av den ursprungliga in
redningen är några delvis kakelklädda väggar 
samt det pärlspontade innertaket, uppburet av 
fyrsidiga, fasade pelare med snedsträvor. Byggna
den inrymmer numera kontorslokaler.

Karön, Ronneby brunn, Ronneby 
Ägare: Ronneby kommun

Sölvesborg 
F.d. varmbadhus 
Fig. 104

Sölvesborgs varmbadhus är en gåva till hemsta
den av bröderna John och Thor Balkenhausen. 
Grosshandlare John Balkenhausen hade före sin 
död 1907 bestämt att hans donation skulle gå till 
”för staden nyttiga eller förskönande eller ock 
välgörande ändamål, ej för minskning av skatten 
eller höjning av stadens tjänstemäns löner, ej hel
ler till socialistiska arbetare- eller nykterhetsföre
ningar”. Badhuset uppfördes 1922 efter ritningar 
av stadsarkitekten i Kristianstad, Per Lennart Hå
kansson.

Byggnaden är uppförd i två våningar av hand
slaget, rött tegel med socklar och omfattningar av 
granit. Det höga sadeltaket är klätt med enkupigt, 
rött tegel. Byggnadsstilen med tungt murverk och 
naturmaterial i utsökt behandling kan betecknas 
som nationalromantisk.
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Fig. 104. Sölvesborg, varmbadbus. Uppfört 1922 efter ritningar av P. L. Håkansson. Foto omkr. 1980. 
Blekinge läns museum.

Till badhuset i Sölvesborg reste folk långväga 
ifrån för att bada, koppla av och umgås. I badhu
set kunde man välja mellan flera olika sorters bad 
såsom karbad, ryska bad, finsk bastu och ljusbad 
samt massage. Man kunde också ta en simtur i 
bassängen, där vattnet rann fram ur munnen på 
ett lejonhuvud.

Verksamheten upphörde 1979 i samband med 
att Sölvesborg fick en ny simhall. Varmbadhuset 
byggdes då om i interiören och rymmer numera 
kontorslokaler.

Europa 6, Hästtorget, Sölvesborg 
Ägare: Sölvesborgs kommun

Kristianstads län

Båstad
F.d. varmbadhus 
Fig. 105-107

Under 1870-talet började Båstad utvecklas till 
badort. Ar 1894 uppfördes här ett varmbadhus i 
nära kontakt med havet.

Byggnaden är uppförd av tegel i en våning med 
förhöjt mittparti och vindsvåning. Någon simhall 
har inte funnits här utan endast bastu- och dusch
avdelning.

År 1984 sålde kommunen byggnaden och här 
inryms numera kontor och restaurang.

Strandängen 3, Hamngatan 6, Båstad 
Ägare: privat ägo
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Fig. 105. Båstad, varmbadhus. Uppfört 1894. Foto Karen Wanby 1982. Båstads kommuns arkiv.

Fig. 106. Båstad, varmbadhus. Interiör från tvag-1 
ningshytt i herravdelningen. Foto Karen Wanby 
1982. Båstads kommuns arkiv.

Fig. 107. Båstad, varmbadhus. Ljusbehandlings- 
apparat. Foto Karen Wanby 1982. Båstads kom
muns arkiv.
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Torekov 
Varmbadhus 
Fig. 108-109

Badhuset uppfördes omkring 1876. Initiativtagare 
var ett antal sjökaptener, bosatta i Torekov. Dessa 
hade under sina färder utomlands förstått hygie
nens betydelse och tillägnat sig nya badvanor, och 
varmbadhuset uppfördes för dem och deras famil
jer. Under 1800-talet började Torekov utvecklas 
till badort. Det dröjde inte länge förrän badhuset 
började drivas kommersiellt och ett aktiebolag 
bildades.

Byggnaden, som är uppförd på en klippa kal
lad Gibraltar, är av trä i en våning med vindsvå
ning och klädd med panel. Den är inredd med 
bl.a. fyra badrum med badkar.

Badhuset renoverades i slutet av 1980-talet. 
Det är öppet under sommarsäsongen och ett av de 
få badhus i landet, där det fortfarande serveras 
tångbad.

Stadsäga 437, Hamnplanen 2, Torekov, Båstads
sn, Båstads kommun
Ägare: Torekovs Turist- och Badförening

Fig. 108. Torekov, varmbad
hus. Uppfört omkr. 1876. 
Foto Inga Kindblom 1992.

Fig. 109. Torekov, varmbad
hus, interiör. Foto Inga Kind
blom 1992.
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Malmöhus län

Ekeby
Varmbadhus 
Fig. 110-111
I den gamla bruksmiljön i Skromberga gruvsam
hälle uppfördes 1920 ett varmbadhus för brukets 
anställda, med ortens socialdemokratiska kvinno
klubb som pådrivande kraft.

Byggnaden är uppförd av tegel i en våning. Ex
teriören är av våtpressad gul respektive röd lera i 
väggfält och hörn, med en tunn hinna av saltgla
syr. Materialet till badhuset kom från Skromber- 
gaverken. Entrén i mittpartiet betonas genom fyra 
kannelerade kolonner med enkla kapital, ritad av 
modeller Anders Hallberg. Eventuellt är det också 
han som har ritat hela byggnaden, som tillhör 20- 
talsklassicismen.

Badhuset inrymmer simhall med bassäng, 8 x 
12 m, bastu samt karbad. Simhallen har tunnvälvt 
tak och stora fönster. Badhytterna längs simbas
sängen finns kvar, men har förstorats genom att 
mellanväggarna tagits bort. Både bastun och an
dra utrymmen har väggarna klädda med små, vit- 
glaserade skrombergaplattor. Interiörens olika ka
kelplattor kommer alla från verkets dåtida pro
duktion utom gavelsidorna i simhallen, som sena
re klätts in med modernare Höganäskakel.

Ekeby badhus är vårt bäst bevarade badhus 
uppfört av ett bruksbolag för att nyttjas av dess 
arbetare. Numera är det tillgängligt även för en 
större allmänhet. Det är också ett välbevarat ex
empel på ett badhus från 1920-talet som fortfa
rande är i bruk.

Badhuset förklarades som byggnadsminne 
1992.
Skromberga 12:2, Bruksgatan 2, Ekeby, Ekeby sn, 
Bjuvs kommun 
Ägare: Bjuvs kommun

Fig. 110. Ekeby, varmbadhus. Uppfört 1920. Foto Inga Kindblom 1991.
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Fig. 111. Ekeby, varmbad
hus, interiör från simhallen.
Foto Inga Kindblom 1991.

Helsingborg 
Pålsjöbadens kallbadhus 
Fig. 112
Pålsjöbadens kallbadhusanläggning är belägen 
nedanför Pålsjö slott. Den nuvarande anläggning
en föregicks av en V-formad brygga med en bad
hytt längst ut. Denna var uppförd i Pålsjö regi och 
öppnades för allmänheten 1880. Här fanns också 
längs den blivande Strandvägen en rad bryggor 
med hytter längst ut. Dessa var knutna till villabe
byggelsen vid Drottninggatan och uppförda under 
1880-talet.

År 1908 köpte Helsingborgs stad Pålsjö egen
dom. I samband med detta byggdes badet om ef
ter ritningar av arkitekt Ola Andersson.

Anläggningen är öppen mot havet och förbinds 
med stranden genom en lång brygga. På bryggan, 
som vilar på en balkkonstruktion av järnvägsräls, 
har uppförts bastu, omklädningsrum och en lång 
rad badhytter med långsidorna intill varandra och 
de fönsterförsedda gavlarna vända mot land. Hyt
terna är hopfästade med haspar, så att man kan 
montera ned dem på hösten och ta in dem för vin- 
terförvaring. Detta har dock inte gjorts pa lång 
tid.

Till anläggningen hör också restaurang- och 
administrationsbyggnader, belägna på stranden 
med omgivande planteringar.

En genomgripande renovering gjordes 1994.

Pålsjöbaden, Drottninggatan 151, Helsingborg 
Ägare: Helsingborgs kommun

Helsingborg 
Simhallsbadet 
Varmbadhus 
Fig. 113-116

Helsingborgs varmbadhus uppfördes 1939-41 ef
ter ritningar av arkitekt Mogens Mogensen. Som 
expert anlitades ingenjör Sven Nycander, Stock
holm. Byggherre var Helsingborgs stad.

Byggnaden är uppförd av mörkrött tegel i två 
våningar med källarvåning. Simhallen har välvt 
tak, buret av stålbalkar och är utvändigt klätt 
med koppar. Takets mittparti och även ena gavel
sidan är glasade, vilket ger simhallen rymd och 
ljus (fig. 31). I simhallen finns två bassänger, en 
stor med måtten 14 x 25 m och en undervisnings- 
bassäng, 7 1/3 x 14 m. Vid den stora bassängen 
finns tre trampoliner på 5, 3 och 1 meters höjd. 
Simhallen är utsmyckad med mosaiker av konst
nären Hugo Gehlin. Läktarna är fast uppbyggda 
och, liksom större delen av inredningen, bevarade 
i original (fig. 35).

Anläggningen ger även möjlighet till bastu, ro
merskt bad, massage och motionsutövning.

Bajern 3, Södergatan 60, Helsingborg 
Ägare: Helsingborgs kommun
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Fig. 112. Helsingborg, Pålsjöbaden, kallbadhus. Uppfört 1908 efter ritningar av Ola Andersson. Foto 
Lars-Eric Jönsson 1989. Helsingborgs museum.

Fig. 113. Helsingborg, Simhallsbadet, varmbadhus, östra fasaden med huvudingång. Uppfört 1941 efter 
ritningar av Mogens Mogensen. Foto Lars-Eric Jönsson 1989. Helsingborgs museum.
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Fig. 114. Helsingborg, Simhallsbadet, varmbadhus, västra fasaden. Uppfört 1941 efter ritningar av Mo
gens Mogensen. Foto Lars-Eric Jönsson 1989. Helsingborgs museum.

Fig. 115. Helsingborg, Simhallsbadet, varmbadhus, interiör från simhallen. Foto Lars-Eric Jönsson 1989. 
Helsingborgs museum.
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Helsingborg 
Ramlösa brunn 
F.d. varmbadhus 
Fig. 117-118

Ramlösa brunn upptäcktes 1707. Fram till 1972 
var här en välbesökt kurort, till vilken en rad 
framstående läkare varit knutna. Den har också 
varit både samlingsplats för societeten och folklig 
nöjesplats. Den stora brunnsparken började be
byggas på 1880-talet med hotell, badhus och vil
lor.

År 1880 uppfördes varmbadhuset. Byggnaden 
är av trä, klädd med liggande, gulmålad panel 
med vita listverk och utsmyckad med lövsågeriar- 
beten. Det höga mittpartiet var ursprungligen be
lyst genom överljus. På bjälklagen fanns vattencis
ternerna, dit vattnet pumpades för hand till bad
husets båda underliggande bassänger.

Badhuset byggdes om i början av 1980-talet 
och inreddes då till kontor och lägenheter. Bl.a. 
togs pärlspontpanelen bort för att åter sättas på 
plats sedan huset isolerats och golvet höjts för att 
komma i nivå med fönstren. Av bassängerna är 
den ena bevarad medan klinker och kakel är nya. 
Över bassängdelen har en övervåning inretts.

Byggnaden såldes 1983.
Ramlösa brunn förklarades som byggnadsmin- 

ne 1973 och 1974. I skyddsföreskrifterna innefat
tas f.d. varmbadhusets exteriör.

Varmbadhuset 1, Ramlösa brunnspark, Helsing
borg
Ägare: privat ägo

Fig. 116. Helsingborg, Sim- 
hallsbadet, varmbadhus, inte
riör från romerska badet. Foto 
Lars-Eric Jönsson 1989. Hel
singborgs museum.

Helsingborg 
Ramlösa brunn 
F.d. varmbadhus 
Fig. 119

Ett nytt varmbadhus uppfördes vid Ramlösa 
brunn 1919-21 efter ritningar av arkitekt Ola 
Andersson.

Byggnaden är uppförd av tegel och vitputsad. 
Den är i klassicerande stil med en halvcirkelfor
mad brunnshall med arkadgång. När den togs i 
bruk 1921 skrev Birger Sjöberg, som då var re
censent i Helsingborgs Posten, ”Det nya badhuset 
ter sig synnerligen tilltalande med kupol öfver 
midtpartiet och sin halfcirkelformiga brunnshall 
uppburen av korintiska pelare. Här har med den
na arkad, klassisk i sin bländande hvithet, skapats 
en utomordentlig promenadplats, där brunnsgäs
terna alltid befinna sig under tak och läget f.ö. är 
det mest skyddade genom badhusets placering vid 
östra änden af dalgången”.

Badgästerna erbjöds en rad olika badformer. 
Här fanns t.ex. tvålmassagebad, gyttjebad, romer
ska bad, kallvattenkurer, halvbad samt ångskåp.

På 1950-talet gjordes huset om till tvättinrätt
ning. År 1983 såldes byggnaden.

Ramlösa brunn förklarades som byggnadsmin- 
ne 1973 och 1974. I skyddsföreskrifterna innefat
tas f.d. varmbadhusets exteriör.

Brunnslasarettet 1, Södra Brunnsvägen 60-62,
Helsingborg
Ägare: Privat ägo
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Fig. 117. Ramlösa brunn, varmbadhus. Uppfört 1880. Foto Lars-Eric Jönsson 1989. 
Helsingborgs museum.

Fig. 118. Ramlösa brwin, varmbadbus, interiör. 
Uppfört 1880. Foto Lars-Eric Jönsson 1989. Hel
singborgs museum.

Hörby
Skolbad/ varmbadhus 
Fig. 120-121

Skolbadet i Hörby är inrymt i källarvåningen i en 
tvåvåningsbyggnad, sammanbyggd med den gam
la samrealskolan, som uppfördes 1932 efter rit
ningar av arkitekt Sigfrid Sterner, Eslöv. I den 
övre våningen inrymdes gymnastiksal.

Byggnaden är uppförd av tegel, slätputsad, gul
beige och med rött tegeltak. Portalen har en kraf
tig omfattning i sten med texten BAD i överstyck
et. Badavdelningen har en bassäng, 2 x 10 m, med 
förhöjd kant längs ens sidan. Här finns också bas
tu, tvättrum, vilrum och avbalkningar för kläder. 
Byggnaden och inredningen är i allt väsentligt ori
ginal, endast vissa rörledningar och kar är utbyt
ta.

Badet, som tillhör de fåtal bevarade skolbaden, 
är öppet för allmänheten vissa tider.

Drakesholm 5, Torggatan 17, Hörby 
Ägare: Hörby kommun

Kävlinge 
F.d. varmbadhus 
Fig. 122-124

År 1925 invigdes Kävlinge Badhus och Tvättin
rättning, uppfört efter ritningar från 1922 av ar
kitekten och professorn Erik Lallerstedt och med
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Fig. 119. Ramlösa brunn, varmbadhus. Uppfört 1921 efter ritningar av Ola Andersson. Foto Lars-Eric 
Jönsson 1989. Helsingborgs museum.

Fig. 120. Hörby, gymnastikbyggnad med skolbad. Uppförd 1932 efter ritningar av Sigfrid Sterner. Foto 
Inga Kindblom 1992.
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Fig. 121. Hörby, skolbad, in
teriör. Foto Inga Kindblom 
1992.

ß,mmc, nu. JoLKBAP 'Åvinicc
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Fig. 122. Kävlinge, varmbad- 
bus. Fasad och sektion, rit
ningar av Erik Lallerstedt 
1922, uppfört 1925. Kävlinge 
biblioteks arkiv.
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Fig. 123. Kävlinge, varmbadhus. Planer, ritningar av Erik Lallerstedt 1922. Kävlinge biblioteks arkiv.
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Fig. 124. Kävlinge, varmbadbus, interiör från skolbadet. Foto Otto Ohm, Malmö, 1928. Kävlinge biblio
teks arkiv.

ett bolag som byggherre (fig. 28). Kävlinges folk- 
badanläggning blev en modern inrättning och om
nämns i en tysk facktidskrift som en mönsteran
läggning.

Byggnaden är uppförd av sten i två våningar 
och källarvåning. Fasaden är putsad och indelad 
genom lisener. Huvudingången har förlagts till 
ena gaveln och dess tympanonfält smyckas av en 
medaljong med figurmotiv.

Bottenvåningen, huvudvåning, inrymde badav
delningen med simbassäng, ca 5 x 5 m, skolbad, 
avklädningsrum, karbad, tvagningsrum och bas
tu. I källarvåningen låg tvättinrättningen och i 
övervåningen bibliotek samt två bostadslägenhe
ter.

År 1926 tillfogades en vinkelbyggnad som in
nehöll gymnastiksal, brandstation, polisstation 
samt ett par bostäder.

År 1979 upphörde badhusverksamheten sedan 
ett nytt badhus uppförts och hela byggnaden togs 
i anspråk för bibliotekets verksamhet. Interiören 
byggdes om för den nya funktionen medan exteri
ören bevarats i stort sett oförändrad.

Hallen 4, Kvarngatan 7, Kävlinge 
Ägare: Kävlinge kommun

Landskrona 
Kallbadhus 
Fig. 125-126

Vid hamninloppet till Landskrona uppfördes 
1877 ett kallbadhus med Badhus-Aktiebolaget 
som byggherre.

Anläggningen är uppförd på pålar i vattnet och 
förbunden med land genom en brygga. Den är 
uppdelad på en herr- och en damavdelning med 
omklädningshytterna placerade vid bassängernas 
sidor. Den ena bassängen är öppen mot havet och 
den andra sluten. Ursprungligen fanns torn på 
den envåniga anläggningen men dessa har senare 
tagits bort.

Vid öppnandet beskrevs badet i Nya Skånska 
Posten som ett ”séslott” (sjöslott) med veranda, 
restaurationsrum, dam- och herravdelningar samt 
stora och små bassänger. Man ansåg också att
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Fig. 125. Landskrona, kallbadbus. Uppfört 1877. Foto Viveca Ohlsson 1991. Landskrona Museum.

Fig. 126. Landskrona, kallbadhus, interiör från damavdelningen. Foto Viveca Ohlsson 1991. Landskrona 
Museum.
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Landskrona med sitt nya badhus tagit ett ”godt 
steg på utvecklingens väg” och förmodade att sta
den nu skulle dra till sig besökare såväl från Kris
tianstad och Växjö som från närliggande orter.

Vissa förändringar har skett under åren, t.ex. 
borttagandet av tornen.

Hamninloppet, Landskrona
Ägare: Bastubadarföreningen Doppingarna

Malmö
Ribersborgs kallbadhus 
Fig. 127-130

Kallbadandet har en lång tradition i Malmö. I 
mitten av 1800-talet fanns två offentliga badhus 
och flera s.k. badskjul. Ribersborgsbaden, som ri
tades av arkitekt Alfred Arwidius, togs i bruk 
1898 och är det enda kvarvarande badhuset från 
1800-talet i Malmö. Initiativtagare till badet var 
käppfabrikör C. H. Richter, som emellertid sålde 
anläggningen till AB Malmö Saltsjöbad.

Fig. 127. Malmö, Ribersborg, kallbadhus. Uppfört 1898 efter ritningar av Alfred Arwidius. Flygfoto av 
Lars Bygdemark 1983.
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Fig. 128. Malmö, Ribersborg, kallbadhus, yttre bassäng. Äldre foto. Kurt Karlssons fotosamling, Malmö.

Fig. 129. Malmö, Ribersborg, kallbadhus, bassäng. Foto Inga Kindblom 1991.
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Fig. 130. Malmö, Ribersborg, kallbadhus, yttre bassäng. Vid Baltiska spelens simtävlingar 1914 byggdes 
en tillfällig läktare ovanpå omklädningsbytterna i badets centralaxel. Foto 1914. Kurt Karlssons fotosam
ling, Malmö.

Badhuset har fått sitt namn efter Ribersborgs 
gård och är beläget sydväst om hamnen och f.d. 
Kockums skeppsvarv. Tidigare gick järnvägen till 
Limhamn förbi här. Ingången till badhuset var ge
nom stationen, varifrån en lång brygga ledde ut i 
vattnet. Järnvägen gjorde det möjligt även för av
lägset boende att ta sig hit. Mycket snart lär det 
också ha blivit vanligt att arbetarna på Kockums 
varv på väg hem från arbetet stannade till här för 
att bada. Badets storhetstid inföll 1914, då Balti
ska spelens simtävlingar var förlagda hit. I sam
band med dessa byggdes tillfälliga läktare upp 
och herravdelningen utvidgades.

Anläggningen är uppförd av trä på pålar i vatt
net och sluten mot havet. Den är indelad i flera 
avdelningar med bassänger av olika storlek och 
långa rader av hytter kantar dessa.

Fasaden har förändrats något genom en in
byggnad av mittpartiet. Hytter och bassänger åt 
sjösidan är tämligen oförvanskade. Sedan starten 
har kafé och bastu tillkommit.

Träkonstruktionen gör att badet flera gånger 
blivit svårt skadat av stormar, t.ex. av julstormen 
1902. Oktoberstormen 1973 tog hela den yttre 
bryggan (fig. 36). Den senaste svåra stormen in
träffade 1988. Det är framför allt efter de svåra 
stormarna som en rivning av badet har aktualise
rats. Detta har emellertid väckt stor opposition, ty 
för Malmöborna är ”Ribban” ett omistligt be
grepp och de har mangrant slutit upp kring sitt 
badhus. I dag synes hotet om rivning vara undan
röjt.

Ribersborg drevs av privatpersoner till 1957 då 
Malmö stad blev huvuddelägare. Ar 1966 över
togs badet helt av Malmö kommun.

Fråga om byggnadsminnesförklaring väcktes 
1990. Anläggningen är jämte den i Saltsjöbaden 
vårt lands förnämsta i sitt slag.

Limhamn 11:276 och Limhamn 10:3, Malmö 
Ägare: Malmö kommun
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Trelleborg 
Varmbadhus 
Fig. 131-132

Badhuset uppfördes 1939 efter ritningar av arki
tekt Erik Fehling och byggherre var Trelleborgs 
stad.

Byggnaden är uppförd i en, delvis två, våningar 
av rödbrunt tegel och vit sten i funktionalistisk 
stil med stora fönster och plant tak. Platsbildning
en utanför är belagd med stenplattor. Här finns 
också en damm med skulptur, pojke och delfin, av 
Milles.

Den klassiskt strama simhallen har en bassäng 
på 10 x 25 m. Badhuset har en rik konstnärlig ut
smyckning. På simhallens östra gavelvägg finns en 
mosaik av Hugo Gehlin, ”Aurora och vindarna” 
från 1943. I simhallen står också Axel Ebbes 
skulptur ”Lättare än luft” från 1912-13. I trapp
hallen finns två terrakottareliefer av Erik Grate, 
benämnda ”Nereid” och ”Badet”, från 1943 (fig. 
33-34).

Badhuset har såväl bastubad som turkavdel
ning. Omklädnings- och duschutrymmena är 
starkt förändrade sedan tillkomsttiden.

Badhuset renoverades 1992 på ett pietetsfullt 
sätt. Med sin stilrena arkitektur, sina väl avvägda 
proportioner och sin konstnärliga utsmyckning är 
Trelleborgs badhus ett av landets främsta i den 
funktionalistiska stilen.

Igelkotten 39, Östra Vallgatan 4, Trelleborg 
Ägare: Trelleborgs kommun

Ystad
F.d. varmbadhus 
Fig. 133-136

Varmbadhuset uppfördes 1867 av major Theodor 
von Braun. Initiativtagare var stadsläkaren och en 
av stadens rådmän. Major von Braun hade erfa
renhet av badhusbyggen, eftersom han redan om
kring 1843 låtit uppföra ett kallbadhus i staden.

Varmbadhuset uppfördes i trä. Det kom i delar 
från Göteborg och ska ha varit Ystads första 
monteringsfärdiga hus. Ar 1879 gjordes vissa än
dringar efter ritningar signerade av Malmborg- 
Ekberg.

På 1890-talet byggdes badhuset om i tegel. År 
1939 gjordes en del förändringar efter ritningar 
av E. Fernqvist.

Byggnaden är uppförd i en våning med vinds
våning och förhöjt mittparti med glasad veranda, 
vilken sannolikt tillkom vid ombyggnaden 1879.

Periodvis syns det ha varit svårt att få rörelsen 
bärkraftig. För att locka gäster ansökte man om 
och fick tillstånd att servera vin. År 1918 övertog 
staden rörelsen.

Badhusets verksamhet upphörde 1961. I bygg
naden inrymdes fram till 1991 en mekanisk verk
stad. Numera finns här en skeppshandel.

Hamnen 2:3, Ystad 
Ägare: privat ägo

Fig. 131. Trelleborg, varmbad
hus. Uppfört 1939 efter rit
ningar av Erik Fehling. Foto 
1950-talet.
Trelleborgs museum.
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Fig. 132. Trelleborg, varmbadhus, interiör från simhallen med väggmålning av Hugo Gehlin från 1943. 
Foto 1950-talet. Trelleborgs museum.

Fig. 133. Ystad, varmbadhus. 
Uppfört 1867. Foto Hans 
Permbo 1992. Ystads Konst
museum.

107



KATALOG

Fig. 134. Ystad, varmbadhus, från 1867. Interiör 
från första klass omklädningsrum med vilhytter. 
Foto Sydsvenska bildbyrån 1961. Ystads konst
museum.

Fig. 136. Ystad, varmbadhus, från 1867. Besökare 
under behandling i värmeskåpet (se fig. 135). Foto 
Sydsvenska bildbyrån 1961. Ystads konstmuseum.

Fig. 135. Ystad, varmbadhus, från 1867. Rum med värmeskåp. Foto Sydsvenska bild
byrån 1961. Ystads konstmuseum.
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Hallands län

Falkenberg 
F.d. varmbadhus 
Fig. 137
Badhuset uppfördes 1914-15 och var en gåva 
från Falkenbergs Sparbank till Falkenbergs stad. 
Tidigare fanns i staden ett kommunalt varmbad
hus och en bastubyggnad, uppförda år 1896 re
spektive 1900. Dessa byggdes om till fiskhall 
1917 och revs 1939.

Varmbadhuset är uppfört av tegel i en och en 
halv våning och putsat med grov, vitaktig puts. 
Taket är valmat och täckt med enkupigt tegel. 
Byggnaden har nationalromantiska drag med sina 
tunga murar och småspröjsade fönster.

Förutom simbad i bassäng fanns här möjlighe
ter till medicinska bad, karbad, halvbad, bastu, 
tvålmassagebad och elektriska ljusbad.

Badhuset stängdes 1983. Sedan 1984 inryms 
den kommunala musikskolan här. Exteriören är 
välbevarad medan interiören förändrats för den 
nya funktionen. Över bassängen har byggts ett or
kesterpodium. De bevarade kakelväggarna på
minner dock om byggnadens tidigare funktion.

Stadsäga 300, Bodarne, Nygatan 46, Falkenberg 
Ägare: Falkenbergs kommun

Rydöbruk 
Varmbadhus 
Fig. 138
Rydö Bruks och Fabriks AB lät 1904-05 uppföra 
ett badhus för de anställda med familjer. Dessa 
fick bada gratis en dag i veckan. Övriga fick bada 
mot betalning, som på 1930-talet var 25 öre.

Byggnaden är uppförd i rött tegel i en våning 
samt vindsvåning som innehöll bostad. Sadeltaket 
är täckt med rött tvåkupigt lertegel. Ursprungli
gen fanns bastu och karbad, men karbaden an
vändes nästa enbart av äldre kvinnor.

År 1944 lades bruket ned och badhuset, som 
hade värmts med ånga från fabriken, stängdes. 
Redan året därpå bildades Rydö Bruks Badhus
förening, som fortfarande driver badhuset. År 
1987 fick föreningen badhuset som gåva.

Exteriören är tämligen välbevarad. I interiören 
har en del förändringar gjorts och badhuset har 
numera endast bastubad. Bastun är vedeldad, nå

got som är mindre vanligt idag.
Badhuset är ett av våra få kvarvarande bruks- 

badhus. Det ligger i en miljö, som är klassad som 
riksintresseområde.

Lahult 1:51, Rydöforsvägen 8, Rydöbruk, Torups
sn, Hylte kommun
Ägare: Rydö Bruks Badhusförening

Särö
Kallbadhus 
Fig. 139

Särö växte fram som badort under första hälften 
av 1800-talet och bl.a. uppfördes ett kallbadhus 
här på 1840-talet. Platsen blev framförallt en vis
telseort för Göteborgs handelsaristokrati, som om 
somrarna åkte hit för att bada och koppla av. 
Men även kungligheter besökte Särö, som blev 
Gustaf V:s speciella sommarviste. Det berättas att 
då kungen ville bada i kallbadhuset fick övriga 
badgäster lämna badhuset och en kunglig krona 
fästes på dörren.

Badhuset är uppfört av trä. Vid ett par tillfällen 
har det blivit om- och tillbyggt. År 1927 byggdes 
det om efter arkitekt Oswald Westerbergs ritning
ar.

Byggnaden var tidigare i två våningar med fa
sadbeklädnad av stående slätpanel. Norra långsi
dan hade fönster med spröjsar i rombiskt mönster 
och dekorativa medaljonger mellan våningarna. 
Ingången på östra sidan omgavs av träkolonner 
med doriska kapital och fronton.

Omkring 1980 revs andra våningen och resten 
av det då förfallna huset rustades upp. Exteriören 
i första våningen genomgick dock ingen större 
förändring.

Badhuset var ursprungligen ett kallbadhus för 
herrar. Numera är det öppet för både herrar och 
damer. Det arrenderas och drivs av Särö Bad
klubb.

Särö 1:447, Särö, Släps sn, Kungsbacka kommun 
Privat ägo

Varberg 
Kallbadhus 
Fig. 140
Varbergs stad lät 1903 uppföra ett badhus strax 
norr om Varbergs fästning. Det är det tredje i ra-
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Fig. 137. Falkenberg, varm
badhus. Uppfört 1915. Foto 
1991. Hallands läns museer, 
Halmstad.

Fig. 138. Rydöbruk, varmbad
hus. Uppfört 1905. Foto 
Christer Gustafsson 1992. 
Hallands läns museer, Halm
stad.

Fig. 139. Särö, kallbadhus. 
Uppfört på 1840-talet, om
byggt 1927. Foto efter 1927, 
före 1980. Hallands läns mu
seer, Halmstad.
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Fig. 140. Varberg, kallbadbus. Uppfört 1903. Foto Arne Persson 1989. Flallands läns museer, Varberg.

den av stadens kallbadhus och uppfört som en 
kopia av det andra från 1866.

Anläggningen är av trä i en våning, uppförd på 
pålar i vattnet och förbundet med land genom en 
brygga. De släta väggarna är klädda med liggande 
träpanel och hörnen markeras genom sexkantiga 
torn med kupoler. Ursprungligen var fasaderna 
genombrutna av en rad fönster, av vilka de flesta 
är igensatta. Ett tidigare centraltorn på mittbygg
naden är borttaget. På vardera sidan av en bygg
nad i mittaxeln finns en avdelning för damer re
spektive herrar med bryggor, omklädninghytter 
och bastu runt en bassäng, sluten mot havet. En 
del förändringar har skett även av interiören.

Getarkärr 9:1, Varberg 
Ägare: Varbergs kommun

Varberg 
Varmbadhus 
Fig. 141-142

Varbergs rykte som kurort härrör från 1800-talets 
början då man kom för att dricka brunn ur Svar- 
tekällan vid Apelviken. Det första varmbadhuset 
uppfördes 1823 nära vattnet, vid uppfarten till 
fästningen. Det andra varmbadhuset, som var yt
terst modernt för sin tid tillkom 1866, samma år 
som det andra kall badhuset. Varberg var därmed 
väl rustat att ta upp konkurrensen om Västkus

tens kurortsgäster. År 1883 lyckades man få den 
berömde balneologen Alfred Levertin hit som 
kurortsläkare. Han stannade i tio år och Varberg 
besöktes under hans tid av berömdheter som Gus
taf Eroding, Verner von Heidenstam och Oscar 
Levertin.

År 1925 fick Varberg sitt tredje varmbadhus. 
Till skillnad från det andra badhuset, som legat 
vid havsstranden, uppfördes detta längre upp på 
land, nära Societetshuset och brunnsparken. Bad
huset uppfördes efter ritningar av arkitekt Allan 
Berglund med Varbergs stad som byggherre.

Byggnaden är av tegel i två och en halv våning 
samt vindsvåning och centraltorn i en monumen
tal, nationalromantisk stil med inslag av klassice- 
rande drag. Simhallens bassäng är 12,5 meter 
lång. Längs dess långsidor står kraftiga pelare 
med arkadbågar, i fonden en dubbeltrappa med 
räcke av järnsmide. Väggen ovanför pelarna har 
smala bågformade fönster in till övervåningens 
hytter. Kassettaket var ursprungligen delvis glasat.

En del ombyggnader gjordes på 1940- och 
1980-talen.

Badhuset såldes 1991 och kurverksamheten 
flyttade 1992 ut till Apelvikens gamla sjukhus. I 
badhuset bedrivs numera friskvård i olika former.

Skepparen 19, Fästningsgatan 1 - Strandgatan 5, 
Varberg
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Fig. 141. Varberg, varmbadhus. Uppfört 1925 efter ritningar av Allan Berglund. Foto Albert Sandklef 
1925. Hallands läns museer, Varberg.

Fig. 142. Varberg, varmbadhus, interiör från simhallen. Foto Gustaf Björkström, troligen omkr. 1930. 
Hallands läns museer, Varberg.
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Göteborgs och Bohus län

Fjällbacka 
F.d. varmbadhus 
Fig. 143

Badhuset uppfördes omkring 1887 efter ritningar 
av arkitekt Carl Hjort från Bro socken och bygg
herre var kapten Anders Göransson.

Byggnaden är uppförd av trä i en våning med 
tornformat mittparti, krönt av en flaggstång. Fa
saden är klädd med liggande och stående panel 
och taket klätt med papp. Huset är vitmålat med 
rödbruna fönsteromfattningar, vilket är den ur
sprungliga färgsättningen.

Badhuset har tre rum, klädda med pärlspont. 
Här har funnits dusch och ett badkar, troligen av 
zink. I tornet finns fortfarande en gammal trätun
na, dit man pumpat upp vattnet från havet efter 
uppvärmning i nedervåningen. En del av ett 
vattenledningsrör är också bevarat.

Badhuset har troligen ej använts som badhus 
de senaste femtio åren. Det fungerar numera som 
sommarbostad.

Hjärterö 1:14, Fjällbacka, Kville sn, Tanums
kommun
Ägare: privat ägo

Fjällbacka 
Varmbadhus 
Fig. 144

Badhuset uppfördes 1925 efter ritningar av arki
tekt Arthur Brattberg, Uddevalla, och med Fjäll
backa badhusförening som byggherre.

Byggnaden är av trä i en våning med gulmålad 
panel och valmat, pappklätt tak. Under 1980-ta- 
let gjordes en tillbyggnad och modernisering.

Tidigare serverades här bl.a. tångbad. Den 
första bastun installerades på 1940-talet. Numera 
finns här bastu samt dusch och omklädningsrum 
för det intilliggande utomhusbadet. Vintertid hålls 
bastun öppen en dag i veckan.

Fig. 143. Fjällbacka, varmbadbus. Uppfört omkr. 1887 efter ritningar av Carl Hjort. Foto Stig Hagenius 
1988.
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Fig. 144. Fjällbacka, varm
badhus. Uppfört 1925 efter 
ritningar av Arthur Brattberg. 
Foto från 1980-talets mitt, 
före ombyggnad.
Foto Richard Edlund.

Fjällbacka 162:1, Fjällbacka, Kville sn, Tanums 
kommun
Ägare: Tanums kommun

Gustafsberg
F.d. stora varmbadhuset 
Fig. 145-146
Gustafsberg anses som vår äldsta badort. Havsba- 
dandet tog fart här i början av 1800-talet tack 
vare de kungliga besöken. Den sjuklige kronprins 
Gustaf ordinerades havsbad och valet för en 
lämplig badsejour föll på Gustafsberg. Ar 1804 
tog den fyraårige prinsen sina bad i en flytande 
bassäng. Hans hälsa förbättrades, liksom Gustafs
bergs goda rykte, och nya badgäster strömmade 
till. Flytande bassänger för damer och herrar för
töjdes ute i viken, på behörigt avstånd från 
varandra, dit gästerna roddes. År 1910 användes 
dessa bassänger för sista gången.

År 1814 lät Barnhusstiftelsens direktion i Gus
tafsberg uppföra ett varmbadhus efter ritningar 
av arkitekt Carl Christoffer Gjörwell, som även 
ritat Drottningholms badhus.

Byggnaden uppfördes av trä i en våning och 
vindsvåning på plintar ut i vattnet och förbands 
med land genom en brygga. På gaveln mot vattnet 
fanns en altan i två våningar samt trappor som 
ledde ned i vattnet.

I byggnadens inre löpte en mittkorridor och ut
med denna fanns sex dubbletter med badhytt och 
omklädningsrum. Vattnet pumpades upp till vin
den där det värmdes och leddes ner till badrum
men i undervåningen.

Åren 1872-73 uppfördes en vinkelbyggnad i 
samma stil, kallvattenkuren, som vilade med ena 
gaveln på land och med ett åttkantigt vattentorn 
över hörnpartiet. Ett nytt pannrum med hög skor
sten tillkom också.

Brunnsverksamheten och badhuset miste efter 
hand sin betydelse. År 1932 tjänstgjorde den siste 
badläkaren här, men badanstalten höll öppet un
der hela beredskapstiden.

I början av 1980-talet byggdes badhuset om till 
vandrarhem. Exteriören är mycket välbevarad. In- 
teriört finns ett ”museirum” med badkar från den 
äldsta tiden samt uppvärmnings- och duschan
läggningarna på vindsvåningen bevarade.

Är 1986 förklarades stora varmbadhuset till
sammans med övriga byggnader tillhörande Gus- 
tafsbergsstiftelsen som byggnadsminne. År 1987 
förklarades Gustafsberg och dess byggnader dess
utom som riksintresseområde.

Stadsägorna 1431 och 1432, Gustafsberg, Udde
valla kommun
Ägare: Gustafsbergsstiftelsen
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Fig. 145. Gustafsberg, Uddevalla, stora varmbadhuset. Uppfört 1814 efter ritningar av Carl Ch. Gjörwell. 
Foto före 1872. Bohusläns museum, bildarkivet.

Fig. 146. Gustafsberg, Uddevalla, stora varmbadhuset. Tillbyggnad för kallvattenkuren 1872-73. Foto 
Rolf Danielsson 1992. Bohusläns museum.
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Gustafsberg
Ed. lilla varmbadhuset
Fig. 147
Samtidigt med det stora varmbadhuset uppfördes 
1814 även ett mindre badhus ett stycke därifrån, 
avsett som fattigbadhus.

Byggnaden är uppförd i trä och hade ursprung
ligen sex badrum med enkel inredning.

Ar 1872 lades badhusverksamheten ner och 
byggnaden gjordes om till bostäder. Den kallas 
numera Sjöstugan. Under 1900-talet har en af- 
färstillbyggnad tillkommit.

Ar 1986 förklarades lilla varmbadhuset till
sammans med övriga byggnader tillhörande Gus- 
tafsbergsstiftelsen som byggnadsminne. Ar 1987 
förklarades Gustafsberg och dess byggnader dess
utom som riksintresseområde.

Stadsägorna 1431 och 1432, Gustafsberg, Udde
valla kommun
Ägare: Gustafsbergsstiftelsen

Göteborg
Renströmska bad- och tvättanstalten i Haga 
F.d. varmbadhus 
Fig. 148-150

Göteborgs stad lät 1873-76 uppföra ett varmbad
hus med hjälp av medel från Renströmska fonden 
(fig. 24). Planritningarna utfördes av professor 
Carl Curman i samarbete med byggmästare P. J. 
Rapp. Fasaderna ritades av arkitekt Axel Kumlien.

Byggnaden uppfördes av gult tegel, ett vanligt 
byggnadsmaterial i Göteborg, med mittparti i två 
våningar och sidoflyglar i en våning med valmat, 
plåtklätt tak. Byggnadsstilen kan sägas vara histo- 
ricerande nyromansk med rundbågiga öppningar 
och framspringande entréparti med hörntureller.

Badanstalten bestod ursprungligen av två in
rättningar, en enklare med entré från arbetar
stadsdelen Haga och en mer exklusiv med entré 
från den förnämare Allégatan.

Fig. 147. Gustafsberg, Uddevalla. Stora varmbadbuset t.h., lilla varmbadhuset t.v., på vattnet kallbadhus 
på pråmar. Foto Maria Lundbäcks fotosamling, Bohusläns museum, bildarkivet.
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Fig. 148. Göteborg, Renströmska bad- och tvättanstalten i Haga. Uppförd 1873-76 (jfr fig. 24), ombygg
nad 19 OS efter ritningar av Wilhelm Klemming. Foto Staffan Wester gr en 1991. Göteborgs Historiska Mu
seum.

På badanstalten serverades en mängd olika 
bad. Här fanns hel- och sittbad, ång- och varm- 
luftsstolar, duschar och medicinska bad. Det ro
merska badet beundrades mycket. Detta var ritat 
av arkitekt F. G. Dahl, Stockholm. Denne hade 
studerat i Spanien och badet var utfört i den mo
riska stilen med motiv från Cordova, Sevilla och 
Granada. Så hade t.ex. frigidariet eller avkyl- 
ningsrummet, genombrutna valvbågar uppburna 
av kolonner på samma sätt som moskén i Cordo
va.

År 1903 skadades hela anläggningen svårt av 
brand. Den återuppbyggdes i förändrat skick och

har sedan genomgått flera om- och tillbyggnader, 
bl.a. har sidoflyglarna byggts på med en våning. 
Ombyggnadsritningarna 1905 är signerade av 
Wilhelm Klemming.

Stora simhallen har väggarna rikt genombrutna 
av fönster, i fonden finns en stor målning med 
marint motiv av dekorationsmålaren Andrésen. 
Taket och väggarna är dekorerade med rankor 
och blomsterkransar i jugendstil, utförda av deko- 
rationsfirman Wahlström efter kartonger av 
konstnären A. Goes. Karaktären hos rummet för
ändrades och förenklades genom en läktartill- 
byggnad på 1920-talet. Fondmålningen finns
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Fig. 149. Göteborg, Renströmska bad- och tvättanstalten i Haga. Interiör från simhallen. Foto 1915. 
Göteborgs Historiska Museum.

Fig. 150. Göteborg, Renströmska bad- och tvättanstalten i Haga. Interiör från simhallen. Foto 1923. 
Göteborgs Historiska Museum.
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dock ännu bevarad liksom rester av dekorations- 
målningarna.

Badhuset stängdes 1958 när det nya Valhalla- 
badet öppnades. Lokalerna med bl.a. den över
byggda bassängen har hyrts ut till olika verkstä
der, teaterverksamhet, föreningar m.m. En större 
upprustning planeras (1994) med ett återställande 
av främst stora simhallen och omgivande mindre 
simhallar.

Ar 1980 väcktes fråga om byggnadsminnesför- 
klaring. Badhuset ingår även i ett område av riks
intresse.

Haga 3:1, Översten, Södra Allégatan 3, Göteborg 
Ägare: Göteborgs kommun

Göteborg
Renströmska badet i Maj orna 
F.d. varmbadhus 
Fig. 151
År 1892 lät Göteborgs stad, med hjälp av medel 
ur Renströmska fonden, uppföra ett varmbadhus 
i stadsdelen Maj orna, som då var en nyligen ut
vidgad arbetarstadsdel.

Byggnaden är uppförd i två våningar av rött te
gel med mönstermurade fasader. Badhuset sakna
de många av de finesser, t.ex. ett romerskt bad, 
som badhuset vid Södra Allégatan var utrustat 
med. Det syns ändå ha varit populärt, med 22 
489 besökare redan året efter öppnandet.

Badhusets verksamhet upphörde 1978. Det an
vändes senare en tid inom sjukvården. År 1988 
sålde kommunen byggnaden.

Badhuset ingår i område av riksintresse.

Maj orna 723:7, Karl Johansgatan 12 - Djur-
gårdsvägen 16, Göteborg
Ägare: Familjebostäder i Göteborg AB

Göteborg
Renströmska badanstalten i Lundby 
F.d. varmbadhus 
Fig. 152-153

Badhuset uppfördes 1914-15 av Göteborgs stad 
med hjälp av medel ur Renströmska fonden. Arki
tekt var Eugen Thorburn. Badanstalten låg då den 
byggdes nära Hisingens stora varv och industrier 
med anslutande bostadsområde i Brämaregården.

Fig. 151. Göteborg, Renströmska badet i Majorna. Uppfört 1892. Foto Staffan Westergren 1991. Göte
borgs Historiska Museum.
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Fig. IS2. Göteborg, Renströmska badet i Lundby. Uppfört 1915 efter ritningar av Eugen Thorburn. Foto 
Staffan Westergren 1991. Göteborgs Historiska Museum.

Byggnaden är uppförd av sten i två våningar 
med källare/souterrängvåning. Den stora simhal
len var placerad mitt i huset, där den gick genom 
två våningar och fick sitt ljus genom tre höga 
fönster. Hallen var hållen i vitt med gröngrå pa
nel. Över simhallens norra del fanns en stor om- 
klädningsläktare. Det fanns även karbad, bastu, 
tvagnings- och duschrum. I byggnaden inrymdes 
också en bostad om två rum och kök för badmäs
taren.

Badet stängdes 1973. En karateklubb flyttade 
då in i huset och omfattande förändringar vid- 
togs. Bassängen är numera igenlagd. Vissa interi
ördetaljer finns kvar i entré, trapphus och om
klädningsrum.

Brämaregården 64:6, Herkulesgatan 56, Göte
borg
Ägare: Göteborgs kommun

Fig. 153. Göteborg, Renströmska badet i Lundby, 
detalj. Foto Staffan Westergren 1991. Göteborgs 
Historiska Museum.
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Göteborg 
Saltholmen 
Kallbadhus 
Fig. 154

Kallbadhuset på Saltholmen uppfördes 1906-08 
med AB Långedrag som byggherre. Det är upp
fört av trä och består av längor med omkläd- 
ningshytter på bryggor.

Anläggningen utvidgades 1922-23 och 1935. 
Till Göteborgsutställningen 1923 byggdes ett sim- 
stadion söder om badhuset. Detta revs dock sena
re. Kallbadhuset drivs numera av en förening.

Älvsborg 855:776, Saltholmen, Göteborg 
Ägare: privat ägo

Göteborg 
Saltholmen 
F.d. varmbadhus 
Fig. 155
Även ett varmbadhus uppfördes på Saltholmen 
1906-08 med AB Långedrag som byggherre.

Byggnaden är av trä i en våning med vind och 
brant valmat, tegeltäckt tak. I takfallet finns två 
rader mjukt avrundade takkupor och på taknock-

en kupolformade ventilationshuvar. Fasaden är 
klädd med lockpanel.

Simbassängen hade måtten ca 5 x 8 m och om
gavs av hytter. Då bassängen var i bruk tappades 
havsvatten i från en högre belägen reservoar väs
ter om badhuset. Det tappades sedan ur direkt i 
havet genom en bottenventil i bassängens botten.

År 1985 påbörjades en ombyggnad av husets 
interiör. Bassängen täcktes över och hytterna runt 
bassängen togs bort. Stolparna och den öppna 
takstolen bevarades.

Byggnaden inrymmer numera hantverks- och 
kontorslokaler.

År 1983 väcktes fråga om byggnadsminnesför- 
klaring.

Älvsborg 855:776, Saltholmen, Göteborg 
Ägare: privat ägo

Ljungskile 
Varmbadhus 
Fig. 156

I den gamla kur- och badorten Ljungskile uppför
des 1923 platsens fjärde badhus med ett badbolag 
som byggherre.

Byggnaden är uppförd i en våning av resvirke

Fig. 154. Göteborg, Saltholmen, kallbadhus. Uppfört 1908. Foto Staffan Westergren 1991. Göteborgs 
Historiska Museum.
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Fig. 155. Göteborg, Saltholmen, varmbadhus. Uppfört 1908. Foto Staffan Westergren 1975, före om
byggnad. Göteborgs Historiska Museum.

Fig. 156. Ljungskile, varmbadhus. Uppfört 1923. Foto Rolf Danielsson 1992. Bohusläns museum.
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och klädd med lockpanel. Mittpartiet är betonat 
och det valmade taket täckt med tegel.

Numera bedrivs badverksamhet endast i husets 
västra del. Här serveras tångbad. Tången hämta
des från början från havet utanför Ljungskile, se
nare från Hunnebostrand och Varberg. Interiören 
är mycket enkel. Skärmväggar skiljer de fyra rum
men med vardera ett badkar från varandra. Tidi
gare fanns här betydligt flera badkar och en rund, 
numera överbyggd bassäng, ca 4 m i diameter 
och 1-1,20 m djup.

Badhuset fungerade i sin helhet fram till 1949. 
Den östra delen kom då att tagas i bruk för indus
triändamål. Numera finns verkstad och butik för 
konsthantverk i lokalerna.

Ljungskile 1:50-1:151, Ljungskile, Ljungs sn, Ud-
devala kommun
Ägare: Uddevalla kommun

Lysekil 
Kallbadhus 
Fig. 157
Professor Carl Curman verkade som badläkare i 
Lysekil åren 1859-1887. Tack vare hans insatser 
här utvecklades Lysekil till Sveriges förnämsta 
badort. I Havsbadsområdet invigdes midsommar
aftonen 1911 ett kallbadhus för herrar, uppfört 
efter ritningar av arkitekt Karl Güettler. Lysekils 
tidigare herrbadhus blev dambadhus, medan det 
tidigare dambadhuset avsågs att fungera som bil- 
lighetsbad.

Byggnaden är uppförd av trä i form av längor 
på bryggor, innehållande omklädningsrum. Av
slutningarna markeras med hörnpaviljonger med 
takhuvar klädda med tjärpapp. Badhuset har nu
mera en herr- och en damsida med egna badavdel
ningar.

Badhuset renoverades i slutet av 1980-talet ef
ter en mindre brand.

Havsbadsparken, Lysekil 
Ägare: Lysekils kommun

Marstrand 
F.d. varmbadhus 
Fig. 158

Marstrands historia som badort går tillbaka till 
1820-talet då det första badhuset inrättades i nå
gra äldre salteribyggnader. Ar 1857 bildades ett 
nytt badbolag, som 1858-59 lät uppföra ett 
varmbadhus efter ritningar av arkitekt Hans 
Strömberg, Göteborg. Då badhuset byggdes upp
levde Marstand en blomstringsperiod som badort 
och badhuset ska vid tillkomsten ha varit Sveriges 
största. En andra blomstringstid inföll 1887-1907 
då Oscar II gärna förläde sin sommarvistelse hit.

Badhuset är en långsträckt byggnad av trä i en 
och en halv våning med betonat mittparti, klätt 
med liggande panel i bottenvåningen och stående 
i övervåningen. Interiören bestod ursprungligen 
av en bred korridor, kring vilken låg tjugo bad
rum med toilettrum. Korridoren avsågs som ”pro- 
menoir” vid dåligt väder, samtidigt som den var 
kommunikationsled. Den finns kvar i den norra 
delen av huset, som är den bäst bevarade.

Ar 1970 byggdes varmbadhuset om till van
drarhem.

Del av Marstrand 5:14, Marstrand, Kungälvs 
kommun
Ägare: Kungälvs kommun

Stenungsund 
Stenungsön 
F.d. varmbadhus 
Fig. 159

Stenungsön fick sin betydelse som badort på 
1860-talet. Ett varmbadhus uppfördes här om
kring 1870 med Carl Sirenius som byggherre.

Badhuset är beläget nära vattnet, uppfört av 
trä i en och en halv våning och klätt med locklist- 
panel. I bottenvåningen finns en mittgång med 
kringliggande badhytter med bevarade paneler 
och spegeldörrar. En tillbyggnad i norr utgör en 
rest av societetssalongen.

Huset fungerade som varmbadhus fram till slu
tet av 1940-talet. Det används numera som som
marbostad.

Stenungsön 1:181, Norums sn, Stenungsunds 
kommun
Ägare: AB Stenungsöns Havsbad
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Fig. 157. Lysekil, kallbadhus. 
Uppfört 1911 efter ritningar 
av Karl Giiettler.
Foto Rickard Edlund 1992.

Fig. 158. Marstrand, varm
badhus. Uppfört 1859 efter 
ritningar av Hans Strömberg. 
Foto Rickard Edlund 1992.

Fig. 159. Stenungsund, Sten- 
ungsön, varmbadhus. Uppfört 
omkr. 1870.
Foto Rolf Danielsson 1992. 
Bohusläns museum.
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Strömstad 
Varmbadhus 
Fig. 160

Redan på 1780-talet blev Strömstad brunnsort ge
nom Lejonkällan vid Surbrunn där en badgäströ
relse växte upp. Ar 1827 uppfördes på annan 
plats ett nytt varmbadhus, som 1843 ersattes av 
ett större badhus, som i sin tur fick lämna plats åt 
en större varmbadsanläggning, uppförd 1908-09 
efter ritningar av arkitekt Karl A. Hagelberg.

Byggnaden är uppförd av tegel på granitsockel 
och är sammansatt av delar med olika antal vå
ningar. Nedre delen av fasaden är spritputsad och 
övre delen klädd med panel, detaljutformningen 
är utförd i jugendstil.

I ”Svenska bad- och kurorter 1919” betecknas 
badhuset som förstklassigt. Här fanns då ”28 
badrum med anordningar för gyttjebad, varma

bad med tånggnidning, halfbad, Kreuznacher-, 
Nauheimer- och andra medikamentösa bad, samt 
dessutom romerskt bad med bassin, varmlufts- 
skåp, elektriska bad, sittbad och duscher”. Dess
utom serverades både naturligt och konstgjort 
hälsovatten.

Under 1970- och 80-talen moderniserades bad
huset. Den lilla bassängen på 4,4 meter ersattes av 
en modern 25-meters bassäng. En glasad vägg ger 
besökaren utsikt över hamnen och ut mot Koster. 
I samma plan som simhallen har inretts ett antal 
omklädningshytter, bastu med duschar, solarier, 
motionsrum och roddbassäng. För båtfolket har 
inrättats duschar, tvättmaskiner och toaletter. I 
bottenvåningen finns ett kafé med bageri.

Maneten, Badhusgatan, Strömstad 
Ägare: Strömstads kommun

Fig. 160. Strömstad, varmbadhus. Uppfört 1909 efter ritningar av Karl A. Hagelberg. Foto 1980-talet.
Bohusläns museum, bildarkivet.
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Fig. 161. Uddevalla, varmbadhus. Uppfört 1907 efter ritningar av Lindeberg. Foto Rolf Danielsson 1992. 
Bohusläns museum.

Uddevalla 
F.d. varmbadhus 
Fig. 161

År 1907 uppfördes ett badhus, sannolikt efter rit
ningar av en arkitekt vid namn Lindeberg. Som 
byggherre fungerade ett bolag, men staden över
tog mycket snart badhuset. En av de ivrigaste till- 
skyndarna till badhuset hade varit stadsläkaren.

Byggnaden är uppförd av tegel i en och en halv 
våning, är putsad och har högt takfall samt detal
jer i jugendstil. I badhuset fanns en 7 m lång bas
säng, karbad, bastu och dusch.

I mitten av 1970-talet byggdes badhuset om till 
konsthall sedan ett nytt badhus uppförts. Numera 
är fritidsförvaltningens lokaler inrymda i byggna
den.

Badhusparken, Uddevalla 
Ägare: Uddevalla kommun

Skaraborgs län

Falköping 
F.d. varmbadhus 
Fig. 162

Falköpings Badhusaktiebolag lät 1900-09 uppfö
ra ett varmbadhus. Ett av villkoren för att staden 
skulle ställa medel till förfogande var att skolbarn 
och arbetare skulle få bada för nedsatt avgift. År 
1912 avsatte staden dessutom 400 kronor per år 
till skolbad.

Byggnaden är uppförd av trä i två våningar, re- 
verterad och putsad samt försedd med plåttak. 
Åren 1920 och 1931 undergick den vissa förän
dringar. Vid det sista tillfället skapades bl.a. möj
ligheter till solbad.
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Badhuset var i bruk till 1950-talet. Det använ
des senare som bostad samt verkstad för möbelre
novering. Efter att ha stått tomt en tid såldes 
byggnaden 1993 för att användas som bostad. 
Den nye ägaren har för avsikt att återställa bygg
naden i exteriören samt bassängen, som är delvis 
bevarad.

Veterinären 11, Trädgårdsgatan 2, Falköping 
Ägare: privat ägo

Skara
F.d. varmbadhus 
Fig. 163

Badhuset uppfördes 1904-05 efter ritningar av 
arkitekt Ernst Torulf och med ett aktiebolag som

byggherre. År 1910 överläts rörelsen på staden, 
som då hyrde ut övervåningen till Västergötlands 
fornminnesförening och dess museum.

Byggnaden är uppförd av tegel i två våningar 
och har dekorativa element i sandsten och mön
sterlagt tegel.

År 1934 skedde vissa ombyggnader.
På 1970-talet upphörde badhusverksamheten. 

Byggnaden är senare ombyggd till hotell. I sam
band med detta har bassängen, som har måtten 
4,5 x 8,5 m, ställts i ordning och här bedrivs nu
mera gymverksamhet.

Neptunus 6, Västra Kungshusgatan 4, Skara 
Ägare: privat ägo

Fig. 162. Falköping, varm
badhus. Uppfört 1909. Foto 
ur Erik Kavlerts glasplåtsam- 
ling, trol. 1910-talet. 
Falköpings museum.

Fig. 163. Skara, varmbadhus.
Uppfört 1905 efter ritningar
av Ernst Torulf. Foto Christer
Åhlin 1978. Skaraborgs Läns
museums bildarkiv.
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Värmlands län

Karlstad
F.d. varmbadhus
Fig. 164—166
Ar 1906 lät Karlstads stad uppföra ett varmbad
hus efter ritningar av arkitekt Ture Stenberg.

Byggnaden i två våningar med källare och in
redd vind är uppförd av rött tegel i nationalro
mantisk stil med dekorativa blinderingar i grå 
puts. Ursprungligen hade badhuset två bassänger, 
som var 6,5 x 4,5 m respektive 10 x 4 m.

Ar 1938 gjordes en tillbyggnad för en ny bas
säng med måtten 25 x 12 m. Väggarna glasades 
och runt bassängen löpte läktare med omkläd- 
ningshytter. Ytterligare ombyggnad gjordes 1947.

Badhuset stängdes 1977. Efter ombyggnad 
1982-83 finns här numera arkiv samt utställ
nings- och verkstadslokaler för Värmlands muse
um.

Varmbadhuset 2, Norra Strandgatan 4, Karlstad 
Ägare: Karlstads kommun

Kristinehamn 
F.d. varmbadhus 
Fig. 167

Ar 1874 lät Kristinehamns Badhusbolag uppföra 
ett varmbadhus. Badhuset byggdes om 1897-98 
efter ritningar av arkitekt Harald Fallström.

Byggnaden är uppförd av tegel i en och en halv 
våning på sockelvåning av huggen gråsten. Planen 
är T-formad, murarna putsade röda och taket 
täckt med plåt. Till badhuset hör en trädgård och 
en solaltan med smidesräcke.

År 1932 tillkom bassängen på 10 x 4 m. Den
na är klädd med turkosfärgat kakel, liksom väg
garna i simhallen, upp till ca 1,5 m över golvet, 
däröver löper en meanderbård på vitt kakel. Ta
ket i simhallen består av vita rutor, inramde av en 
turkos bård.

Badhuset stängdes 1964. Ett golv har lagts över 
simbassängen. I bottenvåningen finns numera en 
affärslägenhet och i övervåningen en bostadslä
genhet.

Bävern 12, Norra Staketgatan 6, Kristinehamn 
Ägare: privat ägo

Fig. 164. Karlstads, varmbadhus. Uppfört 1906 efter ritningar av Ture Stenberg. Foto 1980. 
Karlstads kommuns arkiv.
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Fig. 165. Karlstad, varmbadhus. Uppfört 1906, tillbyggnad för ny simhall 1938. Foto 1980. Karlstads 
kommuns arkiv.

Fig. 166. Karlstad, varmbad
hus. Interiör från nya simhal
len. Foto Dan Gunner 1950- 
talet. Värmlands läns muse
ums arkiv.
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Fig. 167. Kristinehamn, varmbadhus. Uppfört 1874, ombyggt 1897-98 efter ritningar av Harald Fall
ström. Foto 1985. Kristinehamns museum, bildarkivet.

Örebro län

Kumla
F.d. varmbadhus 
Fig. 168
Kumla kommun lät 1923-24 uppföra ett varm
badhus efter ritningar av byggmästaren F. Bengts
son, Örebro. För uppförandet svarade byggmästa
re G. Pettersson, Ervalla.

Byggnaden är av tegel i två våningar på en 
sockel av huggen sten och har lågt, valmat sadel
tak. Den tunga murkroppen och den rundbågiga 
portalen vittnar om en kvardröjande nationalro
mantik med drag av 20-talsklassicism i tak och 
fönster. I bottenvåningen inrymdes badstuga med 
dusch och bassäng och sex hytter med karbad.

År 1935 gjordes en tillbyggnad.
Badhusverksamheten upphörde 1969 då en ny 

simhall invigdes.

Byggnaden inrymmer numera dagcentral och 
pensionärslägenheter och är sammanbyggd med 
det intill liggande servicehuset.

Exteriören är i det närmaste oförändrad. I inte
riören finns den gamla bassängen bevarad under 
ett nytt golv.

Dykaren, Östra Drottninggatan 3, Kumla 
Ägare: Kumla kommun

Nora
F.d. varmbadhus 
Fig. 169

Redan på 1870-talet uppfördes ett kallbadhus i 
ån vid Nora och 1886 tillkom ett varmbadhus. 
Båda revs på 1910-talet och ersattes av ett nytt 
varmbadhus 1912, uppfört för medel ur Nord- 
strömska donationen och med ett bolag som 
byggherre. För ritningarna svarade arkitekt Karl 
Nissen, Örebro, och för uppförandet byggmästa
ren Carl Timander, Nora.
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Byggnaden är av sten i en och en halv våning 
med rundat hörnparti, frontespiser med brutna 
gavlar och valmat tak täckt med tegel, allt format 
i jugendstil. Badlokalerna upptog bottenvåningen 
med bassängen i det rundade hörnpartiet, klädd 
med blått kakel under vattnet och vitt ovanför.

Omklädningshytterna låg på ömse sidor om 
bassängen och en bastu fanns i anslutning. Vidare 
fanns fyra hytter med första och andra klassens 
karbad, med badkar av ek, och massagerum. I 
vindsvåningen fanns en lägenhet om ett rum och 
kök för baderskan och en större vind för torkning 
av badlinne.

År 1933 renoverades badhuset.
År 1967 upphörde badhusverksamheten. På 

1970-talet inreddes badhuset till föreningslokal. 
Numera inrymmer det kontorslokaler.

Exteriören är välbevarad. I interiören finns tro
ligen den gamla bassängen kvar under ett nytt 
golv.

Lejonet 5, Borgmästargatan 8 - Rådmansgatan 
20, Nora 
Ägare: privat ägo

Fig. 168. Kumla, varmbad
hus. Uppfört 1924 efter rit
ningar av F. Bengtsson. Foto 
Knut Borg 1975. Örebro läns 
museum.

Fig. 169. Nora, varmbadhus.
Uppfört 1912 efter ritningar
av Karl Nissen. Foto Lennart
Edlund 1977. Örebro läns
museum.
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Örebro
F.d. varmbadhus 
Fig. 170-171

År 1898 lät AB Örebro Varmbad uppföra ett 
stort badhus efter ritningar från 1897 av arkitekt 
Anders Lindstedt, Örebro.

Byggnaden uppfördes av sten i tre våningar, 
med huvudfasaden längs Fabriksgatan. Mittparti
et med trapphuset betonades genom en risalit med 
volutgavel med skulptural utsmyckning på denna 
samt ovanför portalen. Fasadens utformning upp
visar både historiserande drag och en begynnande 
jugendstil. Badet inrymde karbad för både första 
och andra klass samt en gemensam kallvattenbas- 
säng, ca 4,5 x 6 m. Herrarnas avdelning låg i bot
tenvåningen, damernas i övervåningen.

År 1927 gjordes en tillbyggnad för en större 
simhall, parallellt med den tidigare byggnads
kroppen och med ingången från en sidogata (fig. 
29). För ritningarna svarade stadsarkitekten Ge
org Arn.

Simhallsbyggnaden är uppförd av sten och put
sad i grått och brunrosa. Fasaden är utformad i 
20-talsklassicismens stil med betonade portaler, 
medaljong över ena portalen och smäckra fönster
snickerier.

Simhallen utformades med ett tunnvälvt tak, 
uppburet av smäckra kolonner. Den har överljus

och rik utsmyckning. Runt hallen löpte läktare. I 
fonden finns en väggmålning med badmotiv av 
konstnären Gunnar Torhamn, som även gjorde 
väggmålningar i badmästarrummet. År 1930 till
kom en marmorskulptur av skulptören Kjellberg, 
troligen den som ännu finns bevarad. Simbassäng
en var med måtten 10 x 33 1/3 m ovanligt stor 
och dessutom fylld med saltvatten. Senare mins
kades längden till 25 m och en barnbassäng till
kom. Omklädningshytterna låg längs simhallens 
långsidor.

År 1937 gjordes en ombyggnad och 1957 en 
genomgripande renovering.

År 1973 stängdes badet för allmänheten och 
användes som skol- och föreningsbad till 1986 då 
simhallen togs ur bruk.

Åren 1988-89 byggdes badhuset om för att in
rymma olika aktiviteter, främst ett friskvårdscen- 
trum. Simhallen renoverades och merparten av 
den gamla interiören med den konstnärliga ut
smyckningen bevarades medan ett golv lades över 
bassängen. Av den gamla badhusdelen finns ett 
golv i entrén mot Fabriksgatan samt biljettkuren 
bevarade.

Hökerberg 1 A-B, Fabriksgatan 1 - Nikolaigatan 
4 A-B, Örebro 
Ägare: privat ägo

Fig. 170. Örebro, varmbad- 
buset, simhallen. Uppförd 
1928 efter ritningar av Georg 
Arn. Entrén med kolonnerna 
förenar den nya simhallen t.v. 
med det äldre badhuset från 
1898 t.h. Foto Sam Lindskog 
1928. Örebro läns museum.
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Fig. 171. Örebro, varmbadhus, simhallen. Uppförd 1928 efter ritningar av Georg Arn. I fonden finns en 
freskomålning av Gunnar Torhamn. Vid bassängkanten en skulptur i brons, ”Psyke”, av Anna Palm. 
Skulpturen var placerad här vid invigningen den 15 december 1928. Foto Sam Lindskog 1928. Örebro 
läns museum.

Västmanlands län

Sala
F.d. varmbadhus 
Fig. 172
Badhuset uppfördes 1928 efter ritningar av arki
tekt John Åkerlund och med Sala kommun som 
byggherre.

Huvudbyggnaden är uppförd av tegel i två vå
ningar med ytbehandling av gul slätputs och vita 
hörn-, fönster- och dörrfoder. Taket är valmat och 
täckt av grönmålad plåt, som skall imitera kop
par. Till badhuset hör även en solgård, omsluten

av en mur samt två lägre flyglar kopplade till hu
vudbyggnaden.

Badhuset är byggt i en sparsam 20-talsklassi- 
cism. I entréhallen och f.d. simhallen finns välbe- 
varade ursprungliga detaljer.

År 1987 upphörde badhusverksamheten. Bygg
naden genomgick en upprustning och bassängen 
på 8 x 15 m täcktes över. Huset försågs samtidigt 
med en förbindelsegång till en nyuppförd biblio- 
teksbyggnad. Badhuset inrymmer numera muse
um med bl.a. samlingar av Ivan Aguélis konst.

År 1988 byggnadsminnesförklarades byggnaden.

Täljstenen 1, Vasagatan 15 - Norra Esplanaden 
7, Sala
Ägare: Sala kommun
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Fig. 172. Sala, varmbadhus. Uppfört 1928 efter ritningar av John Åkerlund. Foto Staffan Nilsson 1982.

Fig. 173. Sätra brunn, den äldre badhusanläggningen. Björnströms och Henschens badhus närmast, Glas’
badhus skymtar t.v., i centrum vattentornet och t.h. maskinhuset med skorsten. Byggnaderna är uppförda
1855-1909. Foto Barbro Flodin 1994.
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Sätra brunn 
Varm- och kallbadhus 
Fig. 173

Sätra brunns historia som hälsoanläggning går 
tillbaka till år 1700 då dess förste ägare, doktor 
Samuel Skragge, gjorde en undersökning av käl
lorna här. Det första hus Skragge lät uppföra var 
en badstuga och snart växte en kurort upp här. Är 
1746 donerade dåvarande ägaren, biskop Anders 
Kalsenius, Sätra brunn till Uppsala universitets 
medicinska fakultet, som ännu äger och driver an
läggningen.

Under årens lopp har ett stort antal byggnader 
med skilda funktioner och karaktärer tillkommit 
och anläggningen omfattar idag ca 120 hus. 
Bland dessa finns fyra nedan behandlade badhus, 
uppförda åren 1855-1909, grupperade kring ma
skinhus och vattentorn från 1888. Anläggningens 
intendenter spelade en stor roll för badhusens till
komst och har också fått ge namn åt byggnader
na. Dessa föregicks av fyra badhus från 1700-ta- 
let, varav de två sista revs 1855. Av de fyra beva
rade badhusen används två ännu som badhus, 
medan verksamheten upphörde 1993 i det tredje. 
Ett nytt, modernt badhus har invigts inom Sätra 
brunns anläggning våren 1994.

Sätra brunn genomgick på 1970-talet under 
ledning av arkitekt Ove Hidemark en upprustning

och varsam restaurering, som bevarat anläggning
ens karaktär.

Sätra brunn 
Glas’ badhus 
Varmbadhus 
Fig. 174-175

Professor Olof Glas lät 1855-56 uppföra ett nytt 
badhus sedan de två tidigare, som ansågs vara i 
bedrövligt skick, rivits.

Den långsträckta byggnaden är uppförd av trä 
i två våningar med vindsrum. Fasaden är klädd 
med gulmålad locklistpanel av äldre typ, taket är 
täckt med enkupigt tegel. Byggnaden, med snicke
ridetaljer, är uppförd i empirestil. Ett centraltorn 
har ursprungligen inrymt maskinhus, där badvatt
net värmdes med ångmaskin. Duschvattnet pum
pades till trätunnor på vinden och leddes genom 
komplicerade duschanordningar till badhytterna i 
bottenvåningen. Glas’ badhus var det första i Sä
tra brunn som var inrett med hytter längs en kor
ridor i stället för de tidigare öppna rummen.

Ar 1933 gjordes en ombyggnad och modernise
ring av interiören. Övre våningen har inretts till 
personalrum. Ett par badrum i byggnaden an
vänds fortfarande till tvålmassagebad. Hytter och 
träbadkar finns bevarade.

Fig. 174. Sätra brunn, Glas’ badhus. Uppfört 1856. Foto Barbro Flodin 1994.
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Fig. 175. Sätra brunn, Glas’ badhus, skylt på hu
set. Uppfört 1856. Foto Barbro Flodin 1994.

Sätra brunn 
Björnströms badhus 
F.d. kallbadhus
Under professor Björnströms tid som intendent 
1868-78 uppfördes två flyglar till Glas’ badhus. 
De innehöll kallvattenkuren för damer respektive 
herrar. Den ena av dessa finns bevarad och utgörs 
av en länga av trä i en våning, klädd med rödfär
gad panel och tak av svart plåt. Byggnaden an
vändes som badhus fram till 1987. En ombygg
nad har gjorts av interiören och här finns nu TV- 
rum, dagrum och damfrisering.

Fig. 176. Sätra brunn, Henschens badhus. Uppfört 1886. Foto Barbro Flodin 1994.
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Fig. 177. Sätra brunn, Fribergers badbus. Uppfört 1909. Foto Barbro Flodin 1994.

Sätra brunn 
Henschens badhus 
Varmbadhus 
Fig. 176

Byggnaden uppfördes under professor Björn
ströms tid 1868-78 och kallades då Allmänna 
badhuset. En om- och tillbyggnad gjordes sanno
likt 1886 under professor Henschens tid. Byggna
den är av trä i en våning, klädd med gulmålad pa
nel med små, högt sittande fönster och tvåkupigt 
tegeltak. Längs långsidorna löper tillbyggda korri
dorpartier. Interiören utgörs av ett stort rum med 
bevarade träbadkar i mitten och öppna hytter 
längs korridorerna. Badhuset är ännu i verksam
het och serverar medicinska bad.

Under Henschens tid uppfördes 1888 maskin
huset och det tre våningar höga vattentornet som 
innehåller cisterner för varmt och kallt vatten. De 
ersatte då det tidigare maskinhuset i Glas’ bad
hus. Vattnet leds genom högt sittande ledningar 
till de omgivande badhusen.

Sätra brunn 
Fribergers badhus 
F.d. varmbadhus 
Fig. 177

Professor Friberger lät 1909 uppföra ytterligare 
ett badhus, avsett för första klassens gäster. Bygg
naden är av trä i en våning, klädd med gulmålad 
slätpanel och försedd med stora fönster. På det 
med tvåkupigt tegel täckta sadeltaket vilar en tak
ryttare med kopparklädd kupol samt Minervas 
ugglor. Interiören är uppdelad på badrum och 
hytter längs en korridor. Väggarna är klädda med 
ljusblå pärlspontpanel. Några ombyggnader har 
ej gjorts och originalinredningen finns bevarad. 
Badhusverksamheten upphörde 1993.

Sätra brunn 1:2, Kila sn, Sala kommun 
Ägare: Uppsala universitet
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Kopparbergs län

Hedemora 
F.d. varmbadhus 
Fig. 178
Sedan Hedemora stad 1896 fullbordat sin vatten
ledning togs frågan om ett varmbadhus upp. ”För 
ett fullständigt tillgodogörande af de med en 
vattenledning förenade fördelar, fordras också att 
vattenledningen i största möjliga utsträckning ut
nyttjas till beredande af billiga bad åt samhällets 
medlemmar”, kunde man läsa i pressen. Efter ut
redning anslog stadsfullmäktige 15 500 kronor 
för uppförandet av ett varmbadhus. Som arkitekt 
anlitades Lars Israel Wahlman, bördig från Hede- 
mora.

Wahlmans första förslag är daterat 1895. Ett 
andra förslag från 1896 visar en byggnad i tre 
plan. I källarvåningen planerades ”bassin, finsk 
bastu, dusch, ångpannerum, spiraltrappa, klosett,

2dre klass bad”. Markplanet skulle inrymma 
väntrum, första klass badrum (2 st.) med dusch, 
klosett och ångskåp. På vindsplanet planerades en 
lägenhet om ett rum och kök för baderska samt 
en torkvind.

Badhuset uppfördes 1899 med vissa ändringar 
av förslagen. Källarvåningen slopades nästan helt, 
måtten minskades och fasaderna och interiörerna 
ändrades något. Wahlmans stil kom dock att präg
la byggnaden.

År 1974 stängdes badhuset sedan en ny gym
nastik- och simhall uppförts. Efter många och 
långa diskussioner om huruvida huset skulle rivas 
eller ej fattades beslut om en upprustning. År 
1983 återinvigdes byggnaden efter en pietetsfull 
renovering, t.ex. har tegelgolvet i bassängutrym
met och kaklet på väggarna behållits. Bottenvå
ningen används för utställningar och övervåning
en inrymmer studierum.

Finkan 1, Långgatan 23, Hedemora 
Ägare: Hedemora kommun

Fig. 178. Hedemora, varmbadhus. Uppfört 1899 efter ritningar av Lars Israel Wahlman. Foto före 1983. 
Dalarnas museum.
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Gävleborgs län

Ljusdal
F.d. varmbadhus 
Fig. 179

Badhuset uppfördes 1928 av byggmästare Carl 
Persson, Ljusdal, på uppdrag av Andelsföreningen 
Ljusdals Varmbadhus u.p.a.

Byggnaden är uppförd av tegel i två våningar 
med vind och källare. Här fanns bastu, dusch och 
karbad. I övervåningen inrymdes bostad.

Sedan andelsföreningen upphört övertog kom
munen driften. Ar 1954 såldes huset och badhuset 
drevs av ett familjeföretag. Badverksamheten la
des ner 1969 sedan badrum blivit vanliga i hem
men.

Åkersta 10, Badhusgatan 4, Ljusdal 
Ägare: privat ägo

Västerbottens län

Umeå
F.d. varmbadhus 
Fig. 180

Efter den svåra stadsbranden 1888 uppfördes på 
1890-talet bland många andra byggnader den 
byggnad som kom att innehålla stadens första 
varmbadhus.

Byggnaden är uppförd av trä i en och en halv 
våning med hög källarvåning av tegel. Huset är 
panelklätt och taket täckt med tegel. Källarvå
ningen var inredd med badkar, dusch, ångskåp 
och finsk bastu. Ännu 1920 fanns här 4 badkar 
och 2 duschar. Huset i övrigt innehöll bostäder.

Badhusets verksamhet upphörde omkring 1930 
då ett nytt badhus, senare rivet, togs i bruk. Bygg
naden inrymmer numera affärslokal i bottenvå
ningen, i övrigt bostad och kontor.

Byggnaden ligger inom riksintresseområde.

Ran 3, Västra Strandgatan 19, Umeå 
Ägare: privat ägo

Fig. 179. Ljusdal, varmbadhus. Uppfört 1928. Foto från 1930-talet. Foto Harald Loqvist. Boda verkstad, 
förening för hembygdsvård.
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Fig. 180. Umeå, varmbadhus. 
Uppfört på 1890-talet. Foto 
Ingemar Ekenberg 1973. Väs
terbottens museum.

Fig. 181. Kiruna, varmbad
hus. Uppfört 1914 efter rit
ningar av Gustaf Wickman. 
Foto Torsten Dahllöf. Kiruna 
kommun, bildarkivet.

Fig. 182. Kiruna, varmbad
hus. Interiör från simhallen. 
Foto Torsten Dahllöf 1928. 
Kiruna kommun, bildarkivet.
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Norrbottens län

Kiruna
F.d. varmbadhus 
Fig. 181-183
Kiruna gruvsamhälle tillkom i början av 1900-ta- 
let. För den planmässiga uppbyggnaden och med
vetna arkitektoniska satsningen svarade LKAB 
(Loussavaara-Kiirunavaara AB) och dess plats
chef. Gustaf Wickman anlitades som arkitekt och 
ritade ett stort antal byggnader i det uppväxande 
samhället. Åren 1912-13 gjorde han ritningar till 
varmbadhuset, som uppfördes av LKAB och togs 
i bruk 1914 (fig. 25).

Byggnaden uppfördes av tegel i två våningar 
med hög sockelvåning och högt, valmat sadeltak,

klätt med plåt. Badhuset var en av de få byggna
der som var uppförda av sten i Kiruna vid denna 
tid. Sockelvåningen inrymde tvättavdelning. Bad
husdelen låg i bottenvåningen med simhall i cen
trum och med en bassäng med måtten 4,7 x 6 m. 
Här fanns även bastu, karbad och ljusbad.

År 1922 skadades övervåningen av brand och 
en ombyggnad gjordes av takpartiet 1923. Detta 
gjordes brutet och en vindsvåning med två bostä
der inreddes. Folkbiblioteket flyttade in i övervå
ningen.

På 1950-talet upphörde badhusverksamheten 
sedan ett nytt badhus uppförts och lokalerna 
övertogs av biblioteket.

Malörten 1, Biblioteksgatan 4, Kiruna 
Ägare: Kiruna kommun

■

Fig. 183. Kiruna, varmbadhus. Interiör från simhallen. Kiruna kommun, bildarkivet.
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Kronologisk tabell över badhus uppförda före 1950

Ort/
objekt

Uppfört
år

Typ Bev.
funk.

Arkitekt Byggherre Anm

Lovön/
Drottningholm 1793 v/k C. Ch. Gjörwell kunglig SBM

Gustafsberg/ 
stora badhuset 
tillbyggnad

1814
1873

V

k
C. Ch. Gjörwell bolag

bolag
BM
BM

Gustafsberg/ 
lilla badhuset 1814 V bolag BM

Särö 1840-t k b bolag

Sätra brunn/
Glas’ badhus 1856 V Up. univ.

Marstrand 1859 V H. Strömberg bolag

Uppsala/
Slottskällan 1859 V privat

Thorönsborg 1860-t k b privat BM

Ystad 1867 V privat

Stenungsund/
Stenungsön 1870 o V privat

Sätra brunn/ 
Björnströms badhus

1870 o k Up. univ.

Sätra brunn/
Henschens badhus

1870 o V Up. univ.

Kristinehamn
simhall

1874
1932

V bolag
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Göteborg, Haga/ C. Curman/
Renströmska 1876 V A. Kumlien kommun
återuppfört 1905 V W. Klemming BMfr

Ronneby brunn 1876 V C. F. Rasmussen bolag

Torekov 1876 o V b privat

Landskrona 1877 k b bolag

Medevi brunn 1878 V bolag BM
Helsingborg/
Ramlösa brunn 1880 V bolag BM

Mälby 1880-t k b privat

Stockholm/ C. Curman/
Sturebadet 1885 V M. Isæus/

C.Sandahl
bolag

simhall 1903 S. Cronstedt/
Hj. Molin

återuppfört 1986 V b BM

Fjällbacka 1887o V C. Hjort privat

Umeå 1890-t V kommun

Göteborg, Maj orna/ 
Renströmska 1892 V kommun

Båstad 1894 V kommun

Saltsjöbaden 1896 k b E. Josephsson bolag

Malmö/
Ribersborg 1898 k b A. Arwidius bolag BMfr

Örebro 1898 V A. Lindstedt bolag
simhall 1927 V G. Arn bolag

Hedemora 1899 V L. I. Wahlman kommun

Varberg 1903 k b kommun

Karlskrona 1904 V b W. Klemming bolag BM

Ronneby brunn 1904 k S. Svensson bolag

Rydöbruk 1905 V b bolag
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Skara 1905 V E. Thorulf bolag

Stockholm/
Centralbadet 1905 V b W. Klemming privat

Jönköping 1906 V A. Atterström kommun
simhall 1939

Karlstad 1906 V T. Stenberg kommun
simhall 1938 kommun

Nynäshamn 1907 V K. Giiettler bolag

Nynäshamn 1907 k b K. Giiettler bolag

Uddevalla 1907 V Lindeberg bolag

Uppsala/
”Svettis” 1907 V b T. Stenberg staten

Helsingborg/
Pålsjöbaden 1908 k b O. Andersson kommun

Göteborg/
Saltholmen 1908 k b bolag

Göteborg/
Saltholmen 1908 V bolag

Falköping 1909 V bolag

Kalmar 1909 V J. F. Olson kommun

Strömstad 1909 V b K. A. Hagelberg kommun
simhall 1980 o V b kommun

Sätra brunn/ 
Fribergers badhus

1909 V Up. univ.

Fjellskäfte 1910 k b privat

Huskvarna 1910 V B. Darnstedt kommun

Västervik 1910 V F. Anderberg kommun

Åtvidaberg 1910 o k I. G. Clason privat

Lysekil 1911 k b K. Giiettler bolag

Nora 1912 V K. Nissen bolag

SBM

BMfr
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Visby 1912 k b kommun

Växjö 1912 V K. J. Albihn kommun

Uppsala/
Centralbadet 1913 V b C. R. Lindström bolag
simhall 1940 b G. Leche kommun

Kiruna 1914 V G. Wickman bolag

Visby 1914 V C. R. Lindström kommun

Falkenberg 1915 V bolag

Göteborg/Lundby
Renströmska 1915 V E. Thorburn kommun

Mariefred 1915 V W. Fagerström kommun

Bjärka-Säby 1920 k b C. Westman privat

Ekeby 1920 V b A. Hallberg bolag

Helsingborg/
Ramlösa brunn 1921 V O. Andersson bolag

Sölvesborg 1922 V R L. Håkansson kommun

Ljungskile 1923 V b bolag

Kumla 1924 V F. Bengtsson kommun

Stockholm/
Aspuddsbadet 1924 V b H. Theorell kommun

Strängnäs 1924 V kommun

Fjällbacka 1925 V b A. Brattberg bolag

Kävlinge 1925 V E. Lallerstedt bolag

Saltsjöbaden 1925 k b T. Grut bolag

Varberg 1925 V b A. Berglund kommun

Enköping 1928 V G. Leche kommun

Ljusdal 1928 V bolag

Sala 1928 V J. Åkerlund kommun

150



BILAGA

Stockholm/
Liljeholmsbadet 1930 k/v b

G. Leche/
G. Heijkensköld kommun

Borgholm 1930-t k b kommun

Eskilstuna/
Vattenpalatset 1931 V b P. Hedqvist kommun

Stockholm/
Storkyrkobadet 1931 V b Ä. Noréen kommun

Hörby/skolbad 1932 V b S. Sterner kommun

Katrineholm 1932 V G. Åhlander kommun

Karlskrona/
Flottans simhall 1939 V b G. Heijkensköld staten

Stockholm/
Forsgrénska 1939 V b K. M. Westerberg kommun

Trelleborg 1939 V b E. Fehling kommun

Helsingborg/
Simhallsbadet 1941 V b M. Mogensen kommun

Nynäshamn 1941 V J. Åkerlund kommun

Munga 1944 V privat

Sammanfattning

19 kallbadhus, därav 16 bevarade som badhus
69 varmbadhus, därav 21 bevarade som badhus

Byggherrar
1 kunglig
2 staten

35 kommun
34 bolag
12 privat
4 universitet

Förkortningar

b bevarad som badhus 
k kallbadhus 
v varmbadhus 
o omkring

BM Byggnadsminne
BMfr Fråga väckt om byggnadsminnesför-

klaring
SBM Statligt byggnadsminne
Up. univ. Uppsala universitet

Skyddade byggnader
10 BM
2 SBM
3 BMfr
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ATTITYDEN TILL BAD har skiftat under historiens gång. 
Arabiska källor beskriver de svenska vikingarna som de 
”orenligaste varelser som Gud har skapat”. Med tiden 
inrättades badstugor och rökbastur, både offentliga och 
privata, och det organiserade badandet blev tillgängligt för 
alla.

De äldre badhusen, byggda före 1950, har inventerats 
genom Riksantikvarieämbetet. Inventeringen omfattar 
såväl varmbadhus som kallbadhus och redovisar de flesta 
badhus som har kvar sin ursprungliga funktion men även 
flertalet av de offentliga badhus som ännu finns och som 
fått ändrad användning.

Boken berättar också om badandets historia och om 
inställningen till badandet under olika tider.

Lörfattare till boken är fil. kand. Inga Kindblom, 
l:e intendent vid Kristianstads läns museum.
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