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Upplandsmuseet har fått i uppdrag att utföra en vårdutredning av Källörsskolan, f.d. societetshuset tillhörande Östhammars badanstalt, samt övriga bevarade strukturer av kulturhistoriskt intresse inom ett utredningsområde bestående av Badortsparken och Källörsgrundet(Källargrundet), avgränsat enligt
kartan nedan. Uppdraget omfattar en undersökning på plats samt genomgång
av arkiv, litteratur och andra källor till information.
Utredningen syftar till att redovisa byggnadens historik och omfattningen av
bevarade ursprungliga och äldre byggnadsdelar och inredning samt bevarade
äldre strukturer inom utredningsområdet. Renoveringsbehov och möjligheter
till upprustning och återställande av byggnaden till ett dokumenterat äldre
skick skall också redovisas. Utredningen syftar också till att undersöka byggnadens betydelse för Östhammar som ort för rekreation och ”badortsliv” under
1800- och 1900-tal och sambandet med badortsliv i övriga Roslagen. Utredningen av ovanstående frågeställningar kommer också ligga till grund för en
bedömning av det kulturhistoriska värdet av byggnadens exteriör, interiör samt
miljön vid badortsparken som helhet.

Utredningsområdet (avgränsat med röd
linje) utgörs av badortsparken och
Källörsgrundet. (Källörsskolan inringad)

Den främsta källan till information har varit Anne-Marie Axelssons uppsats i
etnologi ”Östhammars havsbadanstalt” från 1981. Denna omfattar en utförlig
genomgång av badanstaltens historia och betydelse för Östhammar, samt belyser konkurrensen från andra bad- och kurorter i Roslagen. Övriga källor består
av äldre fotografier, om inte annat anges är dessa utlånade från Torbjörn
Forsmans bildarkiv. En del foton kommer från den Skötsner-Edhlundska fotosamlingen. Ritningar från arkivet på Östhammars kommun har använts,
samt badanstaltens reklambroschyrer från 1920- och 1930-talen och en del
övrigt material. En byggnadsundersökning har också genomförts den 2/4 och
10/4 2013.
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Kulturvärde
Societetshuset/Källörsskolan, den omgivande badhusparken med det kvarvarande gymnastikhuset och Källargrundet ingick i Östhammars badanstalt som
grundades 1882 och som hade sin glansperiod från 1880-talet och en bit in på
1930-talet. Till anläggningen kan man också räkna gångbroarna till Källargrundet.
Till anläggningen hörde ett varmbadhus där olika badkurer erbjöds, och ett
kallbadhus för mer fritt badande i Östhammarfjärdens vatten. Dessa byggnader är sedan länge rivna, varmbadhuset låg på platsen där skolpaviljongen
mittemot societetshuset står, kallbadhuset stod ute i vattnet vid östra stranden
av Källargrundet. I badhusparken fanns planteringar, ett system av grusgångar
och en musikpaviljong.
Verksamheten vid badanstalten ledde till en mycket livlig och omfattande social och kulturell samvaro under sommarmånaderna, där utflykter, musikframträdanden, gymnastikövningar, sällskapsdanser och festligheter var stående
inslag. Aktiviteterna var till stor del förlagda till societetshuset och badhusparken. Sällskapslivet lockade troligen besökare minst lika mycket som de förmodat hälsofrämjande badkurerna. Vid badanstalten fanns också en för den tiden
sällsynt möjlighet att få läkarvård för invärtes sjukdomar. De inskrivna badgästerna var förutom storstadsbor från Stockholm till stor del folk från landsbygden i norduppland samt till stor del även Östhammarsbor. Badgästernas antal
kunde under 1900-talets två första decennier uppgå till över 400 gäster årligen
vilket motsvarade ungefär hälften av Östhammars ordinarie invånarantal. De
flesta av de tillresta gästerna bodde inkvarterade hos Östhammarsbor vilket
innebar att de flesta i staden på något sätt blev inblandade i badortslivet. Förutom ett kulturellt utbyte fanns även ett stort ekonomiskt utbyte och arbetstillfällen skapades då badgästerna behövde äta vid stadens olika serveringar, bland
annat i societetshusets restaurang, eller behövde åtminstone köpa matvaror
som Östhammarsborna kunde tillhandahålla.
Societetshusets/Källörsskolans och den omgivande badhusparkens
största kulturhistoriska värde grundas i badanstaltens historiska betydelse för
Östhammar och dess invånare, och för de tillresta badgästerna under
badortsepokens glansdagar från 1880-talet och en bit in på 1930-talet. Societetshuset var kanske den i särklass betydelsefullaste byggnaden i detta sammanhang, eftersom sällskapslivet för många badgäster var av större vikt än
baden i kall- och varmbadhuset.
Byggnaden har fungerat som skola längre än den varit societetshus, först som
kommunal mellanskola från 1927, och sedan som statlig samrealskola från
1944, och senast som grundskola. Hela historiken runt skolverksamheten, som
länge pågick parallellt med funktionen som societetshus under somrarna, tillför
naturligtvis också ett betydande kulturhistoriskt värde, och skulle kunna ut
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forskas mer. Skolor har det dock funnits betydligt fler av, så därför är det societetshusepoken och den betydelse den haft för Östhammar som utgör
Källörsskolans största värde.
Arkitektur -miljöskapande värde
Genom tillbyggnaden 1907 av gavelverandan i två våningar med torn blev
societetshuset en karaktärsbyggnad för Östhammars profil mot Östhammarsfjärden, och med tillbyggnader på 1920- och 1930-talen blev det troligen det
största societetshuset bland ostkustens badorter. Trots senare ändringar är
byggnadens utseende från 1930-talet till stora delar bevarat, och med mindre
ändringar skulle byggnadens exteriör nästan helt kunna återställas till 1930talets utseende. Dessa egenskaper gör att byggnaden har ett mycket stort värde
för miljön vid badhusparken, som också hänger samman med miljön vid
sjötorget, visuellt och via broarna till Källargrundet. Området där staden möter
vattnet är en visuellt känslig del av Östhammar, där societetshuset/Källörskolan är en av få kvarvarande äldre byggnader och en naturlig visuell avslutning av stråket från hamnen via Sjötorget och broarna över Källargrundet.
Under interiörernas sentida beklädnadsskick finns mycket äldre och ursprunglig inredning kvar vilket gör ett invändigt återskapande av miljön från badortsepoken möjlig. Detta är av stort värde för möjligheten att i framtiden kunna
få en autentisk upplevelse av societetshusets glansdagar.
Motsvarigheter nationellt-regionalt
En genomgång av landets övriga bevarade societetshus från badortsepoken
visar att de flesta finns på västkusten, där även flera är byggnadsminnen. På
ostkusten är väldigt få bevarade, förutom socitetshusen i Öregrund och Östhammar finns ett societetshus i Trosa som påminner mycket om det i Öregrund, samt det byggnadsminnesförklarade societetshuset på Dalarö. Det senare representerar dock ett tidigare skede i badortsepoken, där verksamheten
börjat minska redan innan Östhammars badanstalt grundades. Arkitekturen är
också mer klassicistisk än badortsepokens typiska schweizerstil som huset i
Östhammar till viss del bevarat. Societetshuset i Östhammar har en mer komplex och intressantare byggnadshistorik än de övriga societetshusen på ostkusten, och är troligen ensamt om att spegla utvecklingen under badortsepokens
slutskede under 1920- och 1930-talen, där den parallella användningen som
skola också bidrar till det kulturhistoriska värdet.
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Utvecklingen i Europa
Badortslivet och havsbadandet uppkom i Sverige under 1800-talet och kan ses
som en utveckling av verksamheten som bedrevs vid de äldre brunnsorterna,
vilka i sin tur följer en tradition på kontinenten med ursprung redan i antiken.
Kurorter med bad i varma källor fanns i det antika Grekland, och kallbad och
att dricka vatten i medicinskt syfte var modernt i romarriket redan på kejsar
Augustus tid. Under några hundra år efter Västromerska rikets fall 476 e. Kr
upphörde badandet, ett skäl var att kyrkan var emot bad, eftersom det skänkte
njutning och det dessutom var syndigt att visa sig naken. Omkring år 800 blev
den tyska staden Aachen en kurort efter att Karl den store ordinerats bad i de
varma källorna mot sin reumatism (kyrkan kunde inte hindra kejsaren och
hans gäster från att bada). Bland kurorterna på 1300-, 1400- och 1500-talet
finns Baden-Baden i Tyskland, Baden bei Zürich i Schweiz och Bath i England. Baden i varma källor ansågs välgörande för alltifrån reumatism till syfilis.
Under 1500-talet började man dricka mineralvatten för medicinskt syfte vilket
innebar ett stort uppsving för kurorterna.
De första havsbaden anlades i England på 1700-talet, och längs de Tyska och
Holländska kusterna på 1820- och 1830-talen. Förutom badandet ansågs havsluften hälsosam samt även att dricka havsvatten istället för mineralvatten.
Badgyttja blev ett viktigt medel vid badkurer. På 1800-talet blev det åter modernt med kallvattenkurer, mycket på grund av två starka förespråkare, de
tyska lekmännen Vinzenz Priessnitz och sebastian Kneipp. Förutom att dricka
stora mängder vatten behandlades patienterna med (förutom kallbad) dusch,
torra och våta inpackningar, ångbad, samt även med lavemang och magsköljningar. Idén var att härda kroppen för att förebygga sjukdomar.
Utvecklingen i Sverige
Även svenskar som hade råd reste till kurorter på kontinenten, detta innebar
ett utflöde av kapital vilket svenska staten ville förhindra. På 1600-talet uppmuntrades folk att leta mineralkällor i Sverige, och läkaren och kemisten Urban Hjärne skickades till Aachen för att undersöka källorna där. Som en följd
grundades den första brunnsorten Medevi på 1670-talet, och vid mitten av
1700-talet fanns omkring 300 mer eller mindre erkända brunnar. Av de mer
kända kurorterna tillkom Sätra, Söderköping, Ramlösa och Loka i början av
1700-talet.
De äldsta havsbaden är Strömstad, Gustavsberg, Varberg och Marstrand. Badhus för salta bad och bassänger för kalla bad anlades under de två första årtiondena av 1800-talet. På 1840- och 1850-talen tillkom många havskurorter
som Lysekil, Visby, Vaxholm och Norrtälje. Därefter anlades en mängd kallvattenanstalter i snabb följd, kallvattenbehandling utfördes för övrigt vid de
flesta kurorter och havskuranstalter.
Avsnittet är ett sammandrag ur Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 2-7, som i
sin tur i huvudsak grundas på Bergmark, M. 1959 ”Bad och bot, badet, vattenläkekonsten och
kurorterna genom tiderna”.
1
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Utvecklingen i Sverige under 1900-talet
Förutom vattenbehandlingarna och möjligheterna till rekreation och sällskapsliv2 så var kurorternas och badanstalternas medicinska betydelse stor ännu i
början av 1900-talet. Möjligheterna att få kroniska invärtes sjukdomar behandlade vid sjukhus och landsortslasarett var små och folk reste därför till kurorter
för att få sjukvård. Åderförkalkning, svaghetstillstånd av olika slag och sockersjuka är exempel på sjukdomar som enbart behandlades vid kurorterna.
Under 1900-talet lades de flesta kurorter och badanstalter ner, anledningarna
var flera. Sjukvården på sjukhusen förbättrades vilket minskade antalet gäster,
ökade krav på bekvämlighet krävde modernisering av anläggningarna, vilket i
kombination med dålig lönsamhet, kort badsäsong (2-3 månader) och stor
konkurrens ledde till slutet för den traditionella kur- och badortsepoken.

Östhammars badhus aktiebolag
(Utdrag ur Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 10-12)

År 1881 började man i staden diskutera anläggandet av ett nytt badhus i Östhammar. Lokaltidningen Roslagsbladet framhöll att både anläggarna och samhället skulle göra goda affärer med ett nytt badhus, eftersom man räknade med
en god tillströmning av badgäster, då man ansåg att Östhammar hade åtskilliga
fördelar framför många andra badorter. Staden kunde locka med hälsosam
luft, vacker natur, skön promenadplats, härlig havsfjärd för rodd och segling,
rent saltvatten, utmärkt (bad)gyttja samt var en billig ort för levnadsförnödenheter. En annan förutsättning var säkert också kommunikationerna med omvärlden som förbättrats avsevärt under 1800-talets senare hälft. Sedan 1860talet fanns en ångbåtsförbindelse på sträckan Stockholm-ÖsthammarÖregrund-Gävle-Sundsvall, och 1885 bildades Ångfartygs AB Östhammar
som trafikerade rutten Östhammar-Stockholm två gånger i veckan. Man kunde
också resa med järnväg och hästskjuts. Dannemora-Hargs järnväg öppnades
1878 och Stockholm-Rimbo 1885.3
Minst två badhus fanns då redan i staden, bleckslagare C. W. Anderssons badhus erbjöd varma bad med dusch alla dagar samt gyttjebad. Rådmannen, redaren och handlaren mm. M. Lundqvist ägde ett badhus vid Lorensholm, området som senare blev badhusparken. I Östhammar hade också förekommit en
viss kurortsverksamhet med brunnsdrickning, med vatten från en källa vid
Kulla på Söderön.
Hösten 1881 framlades ett första förslag i badhusfrågan som innebar inköp av
gården Lorensholm med byggnader för 3000 kr, samt 7000 kr för inredning
och inventarier till ett varmbadhus med fyra badrum, till vilket en av initiativtagarna, doktor Hofvander, skaffat fram ritningar till. Summan för inredning
och inventarier ansågs för hög och en kommitté tillsattes med uppdraget att ta
2
3

Se avsnittet om Östhammar som badort.
Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 8-9.
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fram kostnadsförslag och ritningar till både ett varmbadhus och ett kallbadhus.
Kommittén framlade vid ett senare möte ritningar till kallbadbassäng och ett
varmbadhus för fyra bad som skulle inredas i det befintliga badhuset4 på Lorensholm som dock skulle flyttas först. Kostnaden för anläggningen beräknades till 12 000 kr och finansierades med aktier om 100 kr, och ortsbefolkningen uppmanades ivrigt av Roslagsbladet att teckna aktier i det blivande badhusbolaget.

Lorensholm omkring sekelskiftet 1900. En äldre manbyggnad eller möjligen Lundqvists
gamla badhus syns till vänster om societetshuset. I bakgrunden skymtar sågverket.

Östhammars badhus aktiebolag bildades i mars 1882, bolagsstämmans första
uppdrag åt styrelsen var att köpa gården Lorensholm. Området där badanstalten med badhusparken skulle anläggas var tidigare sjö. 1763 bosatte sig
karduansmakare5 Mattias Didricsson på skäret Källören och började fylla ut
vattnet intill med sten och jord till en gårdsplan där han byggde hus och anlade
en trädgård. Området mellan ön och fastlandet blev så småningom helt utfyllt.
Namnet Lorensholm (Lorenzholm och Lornsholm förekommer också) kommer troligen från karduansmakare Lorens Didricsson som ägde gården på
1820-talet. Lorensholm såldes först till ett kvarnbolag som uppförde en ångkvarn på platsen, kvarnen brann dock ned 1879. 1881 grundade Gustaf Logren
ett repslageri på Lorensholm men flyttade detta när badhusbolaget köpte gården.

Karta från 1836 över garveriet på ”tomten nr 12 i kyrkokvarteret”, som också kallades Lorensholm. Området
motsvarar ungefär dagens badhuspark.

Författarens tolkning att det gamla badhuset avses, benämns endast som den ”befintliga
byggnaden” eller ”gamla byggnaden” i källtexten.
5 Garvare av finare skinn.
4
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Lorensholm med badhusparken och badanstaltens byggnader som det såg ut i början av 1900-talet. Idag återstår
förutom societetshuset endast gymnastikhuset med badläkarens mottagning (nr 5). Illustration i ”Två städer i
bild 1886-1936”.

Varmbadhuset
Som nämnts fanns också Lundqvists badhus på Lorensholm sedan tidigare,
vilket man avsett flytta och bygga om till ett modernt varmbadhus. Den gamla
byggnaden befanns dock inte lämplig varför ett nytt badhus byggdes efter ritning av Emil Hägglund i Stockholm. Varmbadhuset invigdes i juli 1882 med
fyra rum för karbad och ett för ångbad. Badrummen var utrustade med dusch,
också en dusch med rörlig slang vilket beskrevs som ”alldeles oundgängligt” i
synnerhet i samband med gyttjebad.
1898 brann varmbadhuset ner till grunden på grund av ett exploderande fotogenkök. För att finansiera ett nytt badhus tog bolaget ett lån i allmänna rådstugan.6 Där diskuterades livligt om lånet skulle vara räntefritt eller inte. Vissa
tyckte att staden skulle bidra med ett räntefritt till en för staden nyttig inrättning. En person hade invändningar pga att en bolagsstämma beslutat att det i
det nya badhuset skulle finnas bad för första och andra klass, och menade att
det var oklokt att ordna varmbad för gäster av olika samhällsklasser eftersom
det skulle locka en massa fattiga sjuklingar till staden, och att allmänna rådstugan inte skulle ekonomiskt understödja ”en dylik barmhertighetsinrättning till
förfång för de förmögnare bad- och sommargäster efter hvilka man egentligen fikade” -en

6

Föregångare till kommunfullmäktige.
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intressant ståndpunkt med tanke på att en stor del av badgästerna var vanligt
folk snarare än förmögen societet.7
Redan i juni 1899 kunde man dock inviga det nya varmbadhuset. Under årens
lopp ändrades och reparerades badhuset och på 1930-talet började en ombyggnad diskuteras. 1936 var skicket så dåligt att badhusstyrelsen krävde att
stadsfullmäktige skulle besluta om att bygga ett nytt varmbadhus. Badortsepogick dock mot sitt slut och badanstalten fick inget nytt badhus. Varmbadhuset
användes för medicinska bad till 1955.8 Byggnaden revs kort därefter och
erattes 1958 med skolbyggnaden som står där idag.

Det nya varmbadhuset från 1899, foto omkring år 1900.

Kallbadhuset

Det andra kallbadhuset från 1894.

Ett första kallbadhus byggdes 1882 vid vattnet i badhusparkens nordöstra
hörn. 1894 ersattes detta av ett nytt kallbadhus som uppfördes intill Källargrundets östra strand efter en ritning av trafikchefen J.O Åberg. Det nya kall7
8

Se avsnitt om badortsliv i Östhammar.
Utdrag ur Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 13-16
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badhuset innehöll en stor och två mindre bassänger, duschinrättning och avklädningsrum. Det hade ett torn med trampoliner mot sjösidan, och två
mindre torn mot landssidan, i tornen fanns utrymmen med gymnastikapparater. Bron från Källargrundet till badhusparken bekostades av badhusbolaget,
den andra bron från Källargrundet till Södra Tullportsgatan bekostades av
stadens invånare, den bron förstördes av en höststorm 1899, en ny bro byggdes med något förändrat läge. 9
Societetshuset
(–kort byggnadshistorik, se även separat avsnitt.)

De första åren användes den gamla byggnaden på Lorensholm10 som samlingslokal för badgästerna. Både badgäster och badhusbolagets styrelse ansåg dock
att ett societetshus krävdes för att motsvara dåtidens fordringar. Societetshuset
byggdes 1885 och innehöll då samlingsrum och matsal. Bygget finansierades
genom nyemission av aktier och inteckningar i bolagets egendom.
Tillbyggnader och reparationer förekom nästan årligen. 1907 beviljade allmänna rådstugan ett lån på 3000 kr för påbyggnaden med gavelverandan, med
villkor att huset på en gång skulle tillbyggas med ett ”prydligt tvåvånings gavelparti”, badhusstyrelsen hade sökt lån på 2000 kr för en tillbyggnad i en våning men rådstugan menade att de återkommande tillbyggnaderna blev alltför
dyra.
En reklambroschyr från 1926 för Östhammars havsbadanstalt berättar att det i
societetshuset förutom en restaurang även fanns en stor salong med ett pianino(vanligt stående piano), samt två läsrum med vacker utsikt åt sjön. Utanför fanns en tennisplan. 11 En uppgift i en reklambroschyr från 1935 för Östhammars havsbadanstalt talar om att societetshuset nyligen om- och tillbyggts,
enligt broschyren finns nu också en nyanlagd tennisbana samt krocketplan.12
Från och med vintern 1927 började societetshuset användas även på vintern
som lokal för Östhammars högre folkskola, sedermera mellanskolan, därav
följde flera ytterligare om- och tillbyggnader.

Skolelever i slutet av 1920-talet.

Utdrag ur Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 16-17
Avser antagligen en äldre manbyggnad eller det befintliga gamla badhuset.
11 Östhammars havsbadanstalt 1926, reklambroschyr.
9

10

12

Östhammars havsbadanstalt 1935, reklambroschyr.
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De kommunala mellanskolorna var en frivillig kommunal skolform i Sverige
åren 1909-1972 som motsvarade de statliga realskolorna genom att de ledde till
realexamen och fungerade som ett stadium mellan folkskola och gymnasium.
Skolformen var en fortsättning på folkskolan, som omfattade sex eller sju års
studier. Mellanskolan omfattade fyra års studier och ledde till realexamen. En
kommunal mellanskola skulle för att beviljas statsbidrag ha minst 32 elever och
minst fyra ordinarie ämneslärare.13
Beteckningen samrealskola dyker upp på ombyggnadsritningar under 1940talet, en följd av ett riksdagsbeslut 1944 som innebar att många av de kommunala mellanskolorna omvandlades till statliga samrealskolor, en för gossar och
flickor gemensam realskola, allmän eller praktisk. Namnändringen tillkom för
att markera förstatligandet av mellanskolorna.14
Societetshuset användes som badrestaurang till 1951 och som realskola fram
till 1965. 15 Det har därefter använts som grundskola till och med vårterminen
2005.

Realskoleelever födda 1933.

Lärarkollegiet omkring 1948.

Gymnastikhuset
Gymnastikhuset, som också inrymde badläkarens mottagning,16 uppfördes
någon gång runt sekelskiftet 1900. Byggnaden är inte ordentligt undersökt,
1958 byggdes den eventuellt om, och inrymde enligt en ritning därefter pannrum, toaletter och lärosal. 17 Den har senast använts som lokaler för vaktmästeri samt undervisning i sång och dans.18

Wikipedia, källa Svensk uppslagsbok s. 829-30.
Svenskuppslagsbok.se (baseras på Svensk uppslagsbok från 1955).
15 Utdrag ur Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 17.
16 Enligt en äldre reklambroschyr, ”Östhammars havsbad- och kuranstaltanstalt”.
17 Ritning till komplementbyggnad med pannrum, toaletter och lärosal 1958.
18 Enligt uppgift i rapport från A-bygg från 2004 avseende okulärbesiktning och kostnadsbedömning för upprustning av Källörsskolans byggnader.
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Skolpaviljongen för samrealskolan
Mittemot societetshuset står en skolpaviljong som byggdes i slutet på 1950talet. Ursprungligen inrymde den två salar för geografi och fysik respektive
biologi och kemi.19 Efter 2005 har den fungerat som lokal för musikskolan,20
och sedan 2012 har den använts i den kommunala dagverksamheten.21
Musikpaviljongen
Omkring sekelskiftet 1900 uppfördes en musikpaviljong framför societetshuset. Den är dock sedan länge riven, men en kopia har uppförts på annan plats i
staden.
Lottastugan
Mellan gymnastikhuset och skolpaviljongen mittemot societetshuset står en
stuga som tillhört Lottakåren, det är inte utrett hur gammalt huset är eller om
det har haft någon anknytning till badanstaltens verksamhet, mycket få uppgifter om huset har påträffats under utredningsarbetet.22
Badhusparken
Parken var arrangerad enligt det sena 1800-talets ideal: större delen har den
engelska parkens karaktär med grusgångar i ett oregelbundet mönster där raka
gångar och rätvinkliga korsningar undveks, medan parkens entréparti mellan
societetshuset och varmbadhuset var strikt symmetriskt med två cirkelformade
planteringar, så kallade tapetgrupper. I den runda planteringen närmast societetshuset fanns en springbrunn.

Ritningar samt diverse handlingar från 1958, bl a bygglovsansökan angående uppförande av
”skolpaviljong för samrealskolan i Östhammar” på platsen för varmbadhuset.
20 Ritning för ombyggnad av skolpaviljong till musikskola från 2005.
21 Ansökan om ändrad användning från musikskola till dagverksamhet från 2012.
22 I kommunens bygglovsarkiv fanns bara en ansökan om ändrad användning av lottastugan
till bostadsändamål från 2008.
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Societetshuset uppfördes 1885 som en L-formad byggnad inrymmande samlingsrum och matsal. De äldsta ritningar som påträffats under utredningsarbetet avser dock en ombyggnad av badanstalten på 1930-talet, då den redan
börjat användas som realskola. Det finns dock mycket gamla foton som visar
det ursprungliga utseendet och de olika ombyggnadsetapperna:

Detta är den äldsta påträffade bilden på societetshuset och det gamla varmbadhuset. Societetshusets matsal
förmodas vara förlagd till den mindre tvärställda byggnadskroppen och samlingsrummet bör motsvara den stora
salen i byggnadens östra del. Fotot bör vara taget omkring 1885. Cisterntornet till varmbadhuset är fortfarande
omålat. Det första kallbadhuset från 1882 syns strax till höger om societetshuset. Den sexkantiga byggnaden till
vänster är en vedbod.

Senare bild, den lilla verandan vid societetshusets entré mot söder har byggts ut till en altan som löper runt
husets södra och östra sidor. Taket har lagts om och ändrats för att skugga altanen på södra långsidan. Dessa
ändringar är redan utförda 1892 enligt foton från Oskar II:es besök det året. Denna bild är tagen senast 1898,
året det gamla varmbadhuset brann ned.

Societetshusets östra och södra sida. Bild enligt uppgift tagen omkring 1895, strax innan
den östra tvärställda byggnadskroppen förses med en utbyggnad.
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Foto år 1900 av Julia Blom från Östhammar. Societetshuset har fått en utbyggnad mot öster inrymmande kök,23
och matsal, utbyggnaden syns redan på ett foto från 1898. Till höger i bild syns det nya kallbadhuset från 1894
och musikpaviljongen. På fotot från 1898 saknas musikpaviljongen så den är byggd mellan åren 1898 och 1900.

Den äldsta påträffade interiörbilden av matsalen tagen omkring 1895. I bakgrunden syns den rundade utbyggnaden mot väster som tillkom någon gång 1895-1898. Enligt skissen över badhusparken och dess byggnader
(sida 10) utgör den rundade delen av utbyggnaden bara halva byggnadens bredd. Fotografen har alltså stått mitt
i societetshusets östra tvärställda del.

23

Enligt arbetsbeskrivning för ombyggnad från 1931.

16

Vykort poststämplat 1902. Östra gavelväggen har förlängts ut till takfoten, troligen för att ge vindskydd åt altanen längs södra långsidan. I bakgrunden syns det nya varmbadhuset uppfört 1899.

Foto från sommaren 1907 med den nybyggda gavelverandan i två våningar. I förgrunden syns Östhammars
första motorbåt byggd 1904.

Societetshuset fick sitt mest storslagna utseende när gavelverandan i två våningar byggdes 1907. 24 Detta utseende förblir i stort sett oförändrat åtminstone en bit in på 1920-talet. På foton från omkring 1920 är enda skillnaden att fasadens färgsättning ändras och blir mer enhetlig, de detaljer som tidigare bildat en tydlig fältindelning blir mindre framträdande, och även fönstren
har fått en ljusare ton och kan mycket väl vara vitmålade enligt 1920-talets
ideal.

24

Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 17.
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Eftersom de tidigaste planritningarna som påträffats är från en ombyggnad på
1930-talet har det varit komplicerat att utreda hur byggnaden disponerats fram
till dess, och interiörbilder är betydligt mer sällsynta än exteriörbilder. Byggnadens mest välbevarade utrymmen (troligen i ursprungligt skick) finns på gavelverandans övervåning, två stora rum i den norra och mellersta delen samt ett
trapphus i den södra delen. I vardera tornet finns dessutom en liten tornkammare med utsikt över fjärden. Hur dessa utrymmen använts har dock inte utretts.

Gavelverandans övervåning med interiörer i
ursprungligt skick.

Södra tornkammaren.

Gamla interiörbilder är sällsynta, här ett foto taget i societetshuset stora sal från bazaren Tot-Ank-Ammon i
början av 1920-talet, med arrangören Valfrid Lödin sittande längst fram. Fotograf Skötsner-Edlund.

En reklambroschyr från 1926 för Östhammars havsbadanstalt berättar att det i
societetshuset förutom en restaurang även finns en stor salong med ett pianino
(ett vanligt stående piano) samt två läsrum med vacker utsikt åt sjön.25 (Med
läsrummen avses möjligen gavelverandans två inglasade delar mot norr och
söder.) Ett foto på salongen visar att denna är ett nytt rum på platsen där verandan längs södra långsidan tidigare låg, denna ombyggnad skedde någon
gång mellan 1920-1926.
25

Östhammars havsbadanstalt 1926, reklambroschyr.
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”Societetssalongen” –bild i badanstaltens reklambroschyr från 1926. Fönstren och eldstadens placering anger att
rummet ligger längs byggnadens södra långsida mellan gavelverandan och den tvärställda östra delen.

Vykort från 1920-talet: verandan längs södra långsidan har tagits bort och ytterväggen med entrén har flyttats ut
i liv med övriga fasader mot söder. Den gamla tvärställda byggnaden har försetts med ett burspråk.

Från och med vintern 1927 började societetshuset användas även på vintern
som lokal för Östhammars högre folkskola. Antagligen ställde skolverksamheten större krav på byggnadens funktion för nu följer flera större om- och
tillbyggnadsetapper. Från 1931 finns en arbetsbeskrivning för ombyggnad av
societetshuset samt plan- och fasadritningar som sannolikt hör till denna ombyggnad. Nu rivs utbyggnaden mot öster med den rundade delen av matsalen
och det gamla köket, på dess plats uppförs en ny tillbyggnad i plankstomme,
med tak och fasader i samma utförande som den befintliga (äldre byggnadens).
Tillbyggnaden inrymmer en ny matsal, kök med kallskänk, samt en ny entré
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mot väster, med vindfång, tambur och i anslutning ett rum för ”kassan”. En
ny trappa ”med ledstång av polerad björk” tillkommer samt utrymmen på
övervåningen som inrymmer en hall, vindskontor, samt ”sommarrum” och
”sommarsal”.

kallskänk

Kök
Scen

Kassa

Stora societetssalongen

Ny matsal

Ritning över ”ombyggnad av badanstalten i Östhammar” från 1931. Den nya tillbyggnaden med entré mot väster
(till vänster på ritningen) är markerad med röd linje, den södra delen blir del av en ny stor matsal, den norra
delen inrymmer kök med biutrymmen för kallskänk samt en kassa närmast entréns vindfång och tamburen.
Byggnadens ursprungliga delar markeras med blå linje, i stora salen, eller stora societetssalongen finns en upphöjd scen mot väster, under scengolvet ligger byggnadens pannrum. Vid en ombyggnad på 1920-talet togs
verandan längs södra långsidan bort och en ny yttervägg tillkom i liv med de övriga byggnadskropparna, på så
sätt skapades ”societetssalongen” som syns på bild i broschyren från 1926 samt ett kapprum till entrén mot
söder (markerade med grön linje). Till höger syns gavelverandan från 1907. Rumsbeteckningar på ritningen är
tolkningar av den tillhörande arbetsbeskrivningen, i denna omnämns också ”kafésalen” och ”lilla matsalen”,
dessa utrymmen har inte identifierats med säkerhet, men avser troligen gavelverandans bottenvåning och den
lilla salongen markerad med grönt.

Arbetsbeskrivningen berättar en hel del om äldre inredning och ytskikt som
kan finnas under senare tiders beklädnader. Väggarna i vindfånget, kassan och
kallskänken kläddes med fasspåntpanel. Bröstpanelen i det som återstod av
den gamla matsalen revs och ersattes med en bröstning av furuplywood till
1,40 meters höjd, som indelades med lister för att likna en boasering med fyllningar. Väggens övre del pappspändes. Samma panel sattes upp i hela den nya
matsalen, tambur, kök, trappuppgång och övre hallen. I matsalen har även
denna panel rivits bort vid senare renoveringar med montering av tretexskivor.
Under dessa påträffades vid byggnadsundersökningen bara en råspåntpanel
som enligt arbetsbeskrivningen ingår i tillbyggnadens väggstomme. Plywoodpanelen finns dock kvar i övre hallen i en smatt bakom murstocken. Av arbetsbeskrivningen framgår också att pannrummet under scengolvet i stora
salen fanns sedan tidigare, här gjuts nu ett nytt betongbjälklag, och en ny murstock med kanaler från både kök och pannrum och ventilation muras upp. Här
finns också uppgifter om målning: snickerier inklusive väggpaneler målas med
oljefärg, utom panelen i tamburen och övre hallen som laseras och förnissas.
Väggarna i både salar, hall, tambur och kök pappspänns ovanför panelen.
Spännpappen limdränks och stryks sedan med oljefärg.
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Ritning från ombyggnaden 1931: södra fasaden och
övervåningens plan. Den nya tillbyggnaden mot väster
är markerad med röd linje på fasadritningen. På
planritningen är den ursprungliga byggnaden avgränsad med blå linje, hela övervåningen är dock ombyggd
och inredd med vindskontor, ”sommarum” och ”sommarsal”.

Ritningar över ”ombyggnad av badanstalten i Östhammar” från 1931: Fasader mot väster och norr (långsidan),
samt sektion(elevation) som visar kök, trapphus, nya matsalen och sommarsalen på övervåningen. Den nya
tillbyggnaden är markerad med röd linje på norra fasaden. Källardörren leder till pannrummet under scengolvet.
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Två bilder på matsalens interiör efter ombyggnaden i början av 1930 talet. Salens östra del med burspråket ryms
inom den ursprungliga byggnaden, den västra delen på nedre bilden är tillbyggd. Notera den fältindelade bröstpanelen i plywood.

En uppgift i en reklambroschyr från 1935 för Östhammars havsbadanstalt
berättar om den nyligen genomförda om- och tillbyggnaden, ett foto visar
också ”sjöverandans” (gavelverandans) interiör. Denna har också inretts till
matsal/serveringsrum genom att glasa in det tidigare öppna mittpartiet.26 Uppgifter om när denna ändring gjordes har inte påträffats, ombyggnaden kan ha
skett under 1920-talets senare del eller 1930-talets början.
26

Östhammars havsbadanstalt 1935, reklambroschyr.
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”Sjöverandans interiör”, bild i en reklambroschyr från 1935 för Östhammars havsbadanstalt. Verandans
öppna mittparti har satts igen med fönster.

Foto enligt uppgift från segeltävlingar vid slutet av 1930-talet. Notera de spröjsade fönstren i verandans mittparti som tillkom under 1920-talets senare del eller 1930-talets början.

Nästa ombyggnadsetapp är mer oklar. Från år 1942 finns diverse handlingar
angående en ombyggnad av societetshuset, med bland annat arbetsbeskrivning
och en kostnadsberäkning.27 Tillhörande ritningar har dock inte påträffats.
Anledningen till ombyggnaden redovisas i ett protokoll från lärarkollegiets
sammanträde 20 Januari 1942. Läraren i fysik och kemi framhåller att lärosal,
laborationsrum och materialrum på sammanlagt 100 kvadratmeter fordras för
Handlingar från 1942 i arkiv på Östhammars kommun: arbetsbeskrivning, kostnadsberäkning, samt lärarkollegiets beslut avseende om- och tillbyggnad.
27
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undervisningen, ett alternativ där köket ska användas som laboratorierum ochslås samman med de intilliggande materialrummen (gissningsvis scenen, kallskänken och kassan)bedöms inte räcka som laborationsrum. Gymnastikläraren
är missnöjd med att gymnastiksalen tas i anspråk för skolskrivningar (av ritningar från 1944 framgår att stora societetssalongen används som gymnastiksal). Lokalbehoven omfattar enligt protokollet större laborationsrum, särskild
sal för skolskrivningar, musik, teckning och slöjd, samt frukostrum, omklädningsrum för gymnastikavdelningarna och en ny toalettavdelning. Ett annat
skäl till ombyggnadsarbetena är skapa bättre skollokaler än de befintliga i salongen och det intilliggande kafferummet, som är kalla och dragiga som följd
av sin konstruktion av stolpverk isolerad med spånfyllning.28
Ombyggnadsförslaget enligt arbetsbeskrivningen från 1942 är ganska omfattande, med en toalettavdelning på bottenvåningen och nya utrymmen på övervåningen. Dessutom skulle verandan rivas och ersättas av en tillbyggnad i två
våningar. Det verkar dock som att ombyggnaden åtminstone delvis skjuts på
framtiden. Enligt en reservation mot ombyggnadsbeslutet inlämnad av Karl
Larsson har om- och tillbyggnadsarbetet planerats pågå under badsäsongen
trots att varken badhusstyrelsen eller badrestaurangens källarmästare tillfrågats.
Karl Larsson föreslår att endast ombyggnaden till toalettavdelning i en av salarna, samt uppförandet av ersättningslokaler för salen som blir toaletter ska
genomföras, resten av ombyggnaden föreslås skjutas på till efter badsäsongen.

Planritning över ett ej genomfört ”Förslag till lokaler för Samrealskola i Östhammar” signerade Sigurd. S. Johansson 31/5 1944. Förslaget omfattar ändringar enligt lärarkollegiets önskemål från 1942. Köket är nu markerat som
frukostrum, och salongen närmast entrén mot söder har delats in i två omklädningsrum för flickor respektive
gossar. Mot väster planerades en stor tillbyggnad med toalettavdelning och två klassrum (streckad markering till
vänster). Gavelverandan är på ritningen ersatt med en tillbyggnad som inrymmer materialrum och en förlängning av den stora societetssalongen som används som gymnastiksal(streckad markering till höger).

Troligen skjuter man på ombyggnaden, åtminstone delvis, verandan blev ju
bevisligen kvar. Från 1944 finns ritningar med ett ”Förslag till lokaler för samrealskolan i Östhammar”, som innebär en ombyggnad enligt lärarkollegiets
önskemål. Ritningarna omfattar en tillbyggnad som till största delen består av
Reservation av Karl Larsson till beslut om skolans om- och tillbyggnad 1942, arkiv Östhammars kommun.
28
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en stor tvärställd byggnadskropp med två klassrum. Förslaget genomfördes
dock aldrig. Kanske får man inte dispens för att bygga i kvarteret, vilket krävs
på grund av att området inte är tomtindelat.29
Resultatet av 1940-talets planerade förändringar av societetshuset slutar med
en ganska begränsad ombyggnad. Bland annat tillkommer nu övervåningen i
byggnadens västligaste del, vilket ger södra fasaden det utseende den har idag,
med två gavelpartier sida vid sida. Det är oklart när denna ombyggnadsetapp
genomfördes, i drätselkammarens protokoll diskuteras skolans och badanstaltens byggnader ibland, men under 1940-talet är det först år 1949-1950 som
ombyggnader i societetshuset tas upp i protokollen.30 Möjligen genomförs en
del av åtgärderna i arbetsbeskrivningen från 1942 redan i början av 1940-talet,
till exempel ombyggnaden av övervåningen. Andra ändringar måste ha skett
efter att man slutat använda byggnaden som badrestaurang 1951. Till exempel
rivs kökets biutrymmen för kallskänk och kassa för att åstadkomma en större
lärosal, och för att åstadkomma två lika stora lärosalar längs södra långsidanflyttas väggen som skiljer nya matsalen från salongen. Skiljeväggen placeras
mitt för burspråket.

Ritningen är från 1962 och avser en ombyggnad av gavelverandan, det är dock den äldsta påträffade ritningen
som visar södra fasaden som den bör ha sett ut efter ombyggnaden enligt arbetsbeskrivningen från 1942 (gavelverandans bottenvåning var dock helt uppglasad fram till 1962). Eventuellt genomfördes ombyggnaden helt eller
delvis först på 1950-talet. Vid ombyggnaden tillkom övervåningen i byggnadens västra del, ett fönster sätts igen i
bottenvåningen (streckad markering) och ett nytt fönster tas upp till vänster om burspråket.

Enligt arbetsbeskrivningen omfattar övervåningens lokaler efter ombyggnaden
klassrum, lärarrum och rum för rektor. Två fönsterlufter från husets framsida
avlägsnas vid ombyggnaden men sätts istället in i nybyggnadens gavel. Ytterdörrarna ersätts med nya. Innerdörrarna ”göres släta”, vilket innebär att tidigare spegeldörrar/fyllningsdörrar kläs med masonit och målas (på övervåningen finns fortfarande sådana äldre dörrar kvar). Salarnas och trappuppgångens
väggar samt trappbarriärens trästomme kläs med träfiberskivor. Alla snickerier
målas med lackfärgsblandad oljefärg, taken får ny spännpapp och målas med
limfärg. Väggarna målas med Kåbecit (syntetisk emulsionsfärg).

Drygt tio år senare får man istället dispens för att bygga en provisorisk skolpaviljong med
väst-östlig orientering, dvs. den låga tillbyggnad mot väster som idag är ihopbyggd med byggnadens äldre delar.
30 Uppgift från Östhammars kommunarkivarie Robert Carlsson.
29
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Samrealskolans elever födda 1933, fotot bör alltså vara taget omkring 1948. Det är dock oklart vilken lärosal
bilden föreställer.

1951 slutade man som nämnts använda byggnaden som badrestaurang. Den
nu renodlade funktionen som skola tillsammans med ökande lokalbehov föranledde stora ombyggnadsplaner. Från år 1951 finns ritningar över en omfattande om- och tillbyggnad av samrealskolan signerade Oscar Waller. Dessa
planer kom inte heller att genomföras. Istället byggdes omkring 1956 den
”provisoriska” skolpaviljongen väster om societetshuset, som sedan blev en
permanent lösning och sammanbyggdes med den gamla byggnaden.31 Lokalbehoven tillgodosågs ytterligare när en skolpaviljong med två salar för geografi
och fysik respektive biologi och kemi byggdes i slutet på 1950-talet.32 Paviljongen uppfördes på platsen för varmbadhuset som rivits efter att det användes sista gången 1955. Även toalettfrågan löstes slutligen, en förbindelsebyggnad inrymmande toaletter uppfördes så småningom mellan den provisoriska
paviljongen och den gamla byggnaden.

Ritningar till om- och tillbyggnad av samrealskolan signerade Oscar Waller 1951. Fasad mot söder: det västra
fasadpartiet med frontonen har samma form som den genomförda tillbyggnaden av övervåningen. Kanske hade
man en liknande storslagen ombyggnad i tankarna långt tidigare, redan i arbetsbeskrivningen från 1942 ska
gavelverandan rivas och ersättas med en ny tillbyggnad i två våningar.

Ansökan om bygglov år 1956 för provisorisk skollokal i societetsparken.
Ritningar samt diverse handlingar från 1958, bl a bygglovsansökan angående uppförande av
”skolpaviljong för samrealskolan i Östhammar” på platsen för varmbadhuset.
31
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Ritningar från 1956 för den ”provisoriska” skolpaviljongen väster om societetshuset. På ritningen har man sedan
börjat skissa på en förbindelse mellan byggnaderna.

I början av 1960 talet skedde nästa förändring i riktning mot skolbyggnadens
nutida utseende. Gavelverandans bottenvåning byggdes då om till fritidsrum
och förråd.33 Fönstren i den uppglasade bottenvåning togs bort och ersattes
med regelväggar med betydligt färre och mindre fönster. Fritidsrummet byggdes senare om till skolkök34, och den f.d stora societetssalongen blev matsal
med en serveringslucka i väggen in till köket. Gymnastikundervisningen var på
senare tid förlagd till den provisoriska paviljongen som är inredd med ribbstolar.
Den senaste förändringen innan skolans nedläggning 2005 var en om- och
tillbyggnad med ny entré, toaletter, soprum och kök i den tidigare förbindelsebyggnaden mellan den gamla skolbyggnaden/societetshuset och den provisoriska paviljongen.

Ritning och beskrivning från 1962 .
Runt början av 1990-talet enligt uppgift i ett besiktningsutlåtande från 2004. (Knut Jönson
ingenjörsbyrå AB)
33
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Förslagsskiss från 1962 för ”inredning av fritidsrum och förråd i samrealskolan, Östhammar”. Skissen visar också
att biutrymmena i det f.d köket, kallskänken och kassan har rivits för att åstadkomma en lärosal, samt skiljeväggen mellan lärosalarna längs södra långsidan som delar burspråket på mitten. Dessa ändringar bör ha genomförts efter att restaurangverksamheten upphört 1951.

Gavelverandans fasad enligt förslagsskiss från
1962. Bottenvåningen har fått regelväggar
och nya mindre fönster. Fasadpanelen byttes
troligen i sin helhet vid denna ombyggnad
varvid de ursprungliga horisontella detaljerna
i fasaden försvann.

Ritning från 1990 för en tillbyggnad för ny entré och toaletter.

Källörsskolans nutida utseende med olika om- och tillbyggnadsfaser tydligt urskiljbara i fasaderna mot söder:
Från vänster till höger: den provisoriska paviljongen i en våning från 1956 (endast det nya entrépartiet från 1990
syns på bild), därefter 1930-talets tillbyggnad mot väster där övervåningen byggdes till någon gång 1942-1951,
mittpartiet som är den ursprungliga byggnaden från 1885 (södra ytterväggen och burspråket tillkom på 1930talet), samt till höger gavelverandan från 1907, med sin nuvarande fasad från 1962.
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Källörsskolans fasader mot norr, från vänster till höger: gavelverandan från 1907 (fasad från 1962), den ursprungliga byggnaden från 1885 (östra delen av fasaden har haft samma utseende sedan 1902), därefter tillbyggnader i två våningar från 1930-talet resp. perioden 1942-1951. I mitten av bilden syns förbindelsebyggnaden från 1990 och till höger den provisoriska paviljongen i en våning från 1956.

Gavelverandans nutida utseende.
Bottenvåningens fönster och fasader är
resultatet av ombyggnaden 1962.
Övervåningarna är intakta, möjligen har
panelen bytts ut, åtminstone har de
ursprungliga horisontella detaljerna
avlägsnats.
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Undersökningens metod och omfattning
Undersökningar på plats genomfördes 2013-04-02 och 2013-04-10. Hela utredningsområdet okulärbesiktades och fotograferades på plats. Societetshuset/Källörsskolan undersöktes ingående exteriört och interiört. Fokus för
undersökningen var framförallt att bedöma omfattningen av bevarad ursprunglig och äldre inredning genom stickprovsundersökning av äldre ytskikt
genom att avlägsna sentida beklädnader och skrapning av färgskikt. En begränsad byggnadsteknisk undersökning genomfördes också genom främst okulärbesiktning samt stickprovsundersökning av trävirke i fasader och fönster.
En begränsad okulärbesiktning av byggnadens grundläggning gjordes utifrån.
Den äldsta byggnadens grund besiktades enbart genom öppningar i stensockeln, den tillbyggda paviljongen mot väster står på plintar och är lättare att besikta, gavelverandans grund var helt åtkomlig via en lucka.

Exteriör
Den ursprungliga societetsbyggnaden är till största delen bevarad även om
stora delar dolts av senare tillbyggnader. Endast taket och norra fasaden är
idag synliga från utsidan (den ursprungliga ytterväggen mot söder utgör idag
innervägg mellan stora societetssalongen och den mindre salongen, senare
lärosalen, som tillkom vid en ombyggnad under 1920-talet). Två fönster på
norra fasaden ser likadana ut som på foton från 1902. Även om det verkar
osannolikt att fönstren kan vara så gamla så har åtminstone inget dokument
om fönsterbyte påträffats. Detsamma gäller fasadpanelen som kan vara ursprunglig, inga uppgifter om panelbyte har påträffats (i arbetsbeskrivningar för
tillbyggnader från 1931 och 1942 finns enbart anvisningar om att nya ytterväggar ska göras lika som de befintliga med liggande fasspåntpanel). På vinden är
det ursprungliga taksprånget mot öster bevarat under takets anslutning mot
gavelverandan. Yttertakets gröna korrugerade plåt är dock sentida, från 1962.35

Den ursprungliga byggnadens taksprång
mot öster befinner sig efter tillbyggnader inne på vinden. Snickarglädjedekoren är troligen från 1885.
Foto: Länsstyrelsen i Uppsala län

35

Skrivelse till byggnadsnämnden angående omläggning av taket med grön korrugerad plåt på
realskolans huvudbyggnad med annex.
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Gavelverandans övervåningar har till stor del ett välbevarat ursprungligt utseende. Originalfönstren finns kvar och takens form inklusive snickarglädjedetaljerna i gavelspetsarna är de samma som 1907. Fasadpanelen har dock troligen
bytts i sin helhet vid ändringen av bottenvåningen 1962, då åtminstone fasadernas horisontella detaljer försvann. Plintgrundens panelinklädnad har också
ett ursprungligt utseende. Delar av verandans stolpverksstomme kan också
finnas kvar innanför panelinklädnaden från 1962.

Bild från ombyggnaden 1962 resp. ett foto från 1979. På bilden t. v står den gamla stolpverksstommen fortfarande kvar efter att fönstren tagits bort. Gavelverandan förändrades kraftigt vid ombyggnaden till fritidsrum och
förråd 1962, de stora fönstren i den helt uppglasade bottenvåningen ersattes med panelklädda väggar med
mindre fönster. Troligen byttes även övervåningarnas fasadpanel. På bilden från 1979 har enligt uppgift färgen
på fasaderna blästrats bort inför en ommålning.

Bottenvåningens fasad mot söder är som sagt sekundär men representerar
samtidigt badanstaltens storhetstid då tillbyggnaderna var en följd av det
ökande antalet badgäster. De har till stora delar bevarat sitt utseende från tillbyggnaderna på 1920- respektive 1930-talet.
Interiör
Äldre och troligen ursprungliga väggbeklädnader av pärlspånt med bevarade
färgskikt påträffades under senare tiders beklädnadsskikt i stora
societetssalongen, i salen söder om denna mot södra långsidan, och i salen
väster om societetssalongen, det f.d restaurangköket. I den ”nya matsalen” i
byggnadens sydvästra del har boaseringen av plywood, som omnämns i
arbetsbeskrivningen från 1930-talets ombyggnad rivits bort innan väggarna
fick sin nuvarande beklädnad av tretex och glasfiberväv. På övervåningen
fanns ett utrymme med samma fältindelade plywoodpanel bevarad, och i
”sommarsalen” fanns väggpanelen från 1930-talet kvar. På ytor där golvet
undersöktes fanns äldre lackade trägolv kvar under senare tiders golvmattor,
vilket antas gälla generellt i hela byggnaden. Fönstren har generellt flera äldre
färgskikt kvar och antas ha tillkommit vid respektive tillbyggnadsfas, med
undantag för vissa fönster på övervåningen som flyttats upp från
bottenvåningen vid tillbyggnaden på 1940- eller 1950-talet.
I gavelverandans bottenvåning påträffades inga delar av dess
stolpverksstomme på de platser som undersöktes, men det kan inte uteslutas
att stora delar av den ändå finns kvar bakom ytterpanel resp.
innerväggbeklädnad. Verandans övervåningar förefaller däremot vara helt
bevarade i ursprungligt skick.
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Ritningen visar var provytor undersökts avseende äldre inredning och äldrefärgsskikt, samt läget för påträffade
äldre eller ursprungliga detaljer. Till varje siffra hör en bild eller en beskrivning.
Stora societetssalongen, (senast använd som matsal)
1.

Bild t.v: Bröstpanel av stående pärlspånt med mörkbrun
ådringsmålning/lasyr som understa färgskikt, därpå en
ljusare rödbrun bottenfärg med brun stöpplad lasyr.
Bröstlisten är målad ljust grågrön under senare blå färg.
Övre väggpartiet har liggande fasspåntpanel i ljusgrön
kulör. Väggens har senare täckts med både spännpapp
och tretexsskiva som tapetserats eller målats.

2.

Bild t.v: Bevarat äldre dörrfoder, kanske från 1907 då
verandan tillkom.

3.

Bröstpanel med samma färgskikt som vid 1 men senare
målad i ockragul kulör.

4.

Golv: lackat brädgolv under matta. Bröstpanel t. v om
dörr lika som vid 1 men omålad, bröstlist samma färgskikt som vid 1.

5.

Bild t.v: Takventil i gjutjärn.
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Gavelverandan, (skolkök med biutrymmen)
Utrymmet kraftigt förändrat vid ombyggnaden till
fritidsrum 1962 och till skolkök på 1990-talet. En av två
ursprungliga stolpar som bär upp övervåningen (syns
på foto i reklambroschyr från 1935) är synlig men
inklädd med skivmaterial och glasfiberväv, den andra
är troligen inbyggd i en mellanvägg. Delar av stolpversstommen kan finnas kvar i ytterväggarna.

Provytor:
6.

Bild t.v: Endast fönsterkarm och regelstomme samt isolering från ombyggnaden
1962 påträffades. (Äldre stolpstomme är
åtminstone delvis riven.)

7.

Samma som vid 6.

Lärosal mot södra långsidan, närmast gamla entrén
och kapprummet. (troligen samma lokal som ”societetssalongen" på bild i reklambroschyr från 1926).
Väggarnas panel från denna tid finns kvar under glasfiberväv och tretexskivor. Bortre väggen på bilden
flyttades till nuvarande plats mitt för burspråket vid en
ombyggnad efter att restaurangen upphörde 1951.
Provytor:
8.

Bröstpanel av stående pärlspånt med brun
lasyr /ådringsmålning bevarad under glasfiberväv och tretex.

9.

Golv: lackat brädgolv under matta.

10. Bild t.v: Panel som vid 8.

11. Färgskikt på fönstrets mittpost: underst en
gulvit kulör (troligen pigmenterad med
guldockra), över detta endast vita färgskikt.

12. Bild t.v: Sekundär garderob: grov, vankantad
panel under senare ytskikt.
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Lärosal längs södra långsidan närmast nya entrén. (”Nya
matsalen” som tillkom på 1930-talet). Under glasfiberväv
och tretex finns bara obehandlad panel i denna sal, 1930talets fältindelade plywoodboasering har rivits bort.

13. Bild t.v: Färgskikt på fönstrets mittpost: underst
ett ljust grågrönt färgskikt, sedan en gulvit kulör
(troligen pigmenterad med guldockra), över
detta vita färgskikt. Väggpanel under fönster: se
14.

14. Bild t.v: Obehandlad panel under glasfiberväv
och tretex.

15. Samma som vid 14.

Korridor/tapphall, (f.d vindfång och tambur)
Väggar, trappbarriär mm. kläddes med tretexskivor redan
vid ombyggnader på 1940- eller 1950-talet. Bakom dörren
syns murstocken som servade både det f.d restauranköket
innanför dörren till vänster och pannrummet under köket.

Lärosal, f.d kök med biutrymmen för kallskänk och kassa.
Biutrymmena revs efter att restaurangverksamheten
upphört 1951. Under tretex och glasfiberväv finns bevarad
pärlspåntpanel.
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Provytor:
16. Bild t.v: Grönmålad pärlspåntpanel bevarad under tretex och glasfiberväv.

Övervåningen i byggnadens västra del:
Ritningen t.v är från ombyggnaden på 1930-talet och
stämmer inte helt med dagens utseende, utrymmena
väster om trapphuset (till vänster på ritningen) omfattade
då en ”sommarsal” med vindsutrymmen mot norr och
söder. Efter tillbyggnaden av övervåningen på 1940- eller
1950-talet fick den västra delen full våningshöjd och
omfattar nu två lärosalar och en mindre hall med WC.
I den östra delen fanns bl a rum för rektor och skolsköterska.

wc

1
2
sommarsal

3

lärosal

4

Skolsköterska

Provytor/äldre detaljer:

35

1.

Bild t.v: 1930-talets fältindelade
plywoodboasering finns bevarad i
ett utrymme bakom murstocken.

2.

Bild närmast t.v: Liggande
fasspåntpanel är bevarad under
tretex i ”sommarsalen”. Ursprunglig
färgsättning är en grågrön kulör, senare övermålad i ljusbrunt.

3.

Bild t.v: Äldre spegeldörr till skolsköterskans mottagning. Flera dörrar
”gjordes släta” (kläddes med masonit) vid ombyggnaden på 1940- eller
1950-talet)

4.

Bild närmast t.v: glasad skärmvägg
från 1940-1950-tal.

Gavelverandans övervåning
Rummen på verandans övervåning inklusive tornrummen och trapphuset till bottenvåningen förefaller vara helt
bevarade i ett ursprungligt skick från 1907, kanske till och med i ursprunglig färgsättning, och med flera intressanta och välarbetade detaljer, bland annat skjutdörrar med fina beslag.

Gavelverandans tornrum
Tornen inrymmer vardera en tornkammare med spartanskt inredning men fin utsikt över Östhammarsfjärden.

Trappa till södra tornkammaren
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Byggnader
Av byggnader med direkt anknytning till badanstalten återstår idag förutom
societetshuset endast det f.d gymnastikhuset, som också inrymde badläkarens
mottagning.36 Enligt en ritning från 1958 byggdes huset då om för att inrymma
pannrum, toaletter och lärosal.37 Huset har senast använts som lokaler för
vaktmästeri samt undervisning i sång och dans.38 Byggnaden har dock åtminstone beträffande exteriören ett välbevarat ursprungligt utseende (interiören ej undersökt).

Före detta gymnastikhuset och badläkarens mottagning. Överst ett foto från tiden omkring sekelskiftet 1900, ur
”Två städer i bild 1886-1936”.

I själva verket finns en mängd byggnader med anknytning till badanstalten
kvar. Eftersom de flesta av de hundratals tillresta badgästerna var inkvarterade
i hus i staden så ingår en stor del av Östhammars äldre bebyggelse i badanstaltens historiska sammanhang.
Övriga byggnader är skolpaviljongen från 1958 och den så kallade Lottastugan
mellan skolpaviljongen och gymnastikhuset. Byggnaderna verkar inte ha ändrats nämnvärt exteriört sedan de byggdes även om en mindre fasadändring har
gjorts på skolpaviljongen.39 Uppgifter om Lottastugans ålder eller eventuella
samband med badanstaltens verksamhet har dock inte påträffats.
Enligt en äldre reklambroschyr, ”Östhammars havsbad- och kuranstaltanstalt”.
1958 ritning till komplementbyggnad med pannrum, toaletter och lärosal.
38 Enligt uppgift i rapport från A-bygg från 2004 avseende okulärbesiktning och kostnadsbedömning för upprustning av Källörsskolans byggnader.
39 Bygglovsansökan för fasadändring på musik paviljong från 2006.
36
37
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Kvarngatan omkring år 1900.

Kvarngatan 2013

Skolpaviljongen från 1958

Lottastugan

Badhusparken
Av badhusparkens intrikata gångsystem från slutet av 1800-talet finns idag inga
tydliga spår. Uppfartsallén till societetshuset och uppfartsvägen förbi gymnastikhuset till platsen där varmbadhuset stod (där skolpaviljongen står idag) är de
enda synliga strukturerna idag. Övriga gångsystemet kan dock mycket väl finnas kvar under dagens gräsmatta eftersom grusgångar i parker från slutet av
1800-talet ofta var omsorgsfullt anlagda i flera lager med avsevärt djup. Parkens uppbyggnad med en grästäckt trädplanterad del mot väster och en öppen
till stora delar grusad yta mot öster mellan societetshuset och platsen för
varmbadhuset går dock att skönja än idag. De flesta av dagens träd är kvar från
badanstaltens tid. Förutom alléträden vid uppfarten finns trädrader längs parkens västra gräns. Placeringen av övriga träd kan indikera grusgångarnas
sträckningar.

Badhusparken 1946, bilden visar att parkens träd var rejält uppvuxna redan på 1940-talet. I förgrunden till
vänster syns gymnastikhuset. Bland övriga till nutiden bevarade strukturer är broarna till Källargrundet och
stenbryggan framför societetshuset. Foto från AB Flygtrafik.
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Trädet närmast societetshuset..

- planterades före sekelskiftet 1900.

Uppfartsallén.9

Källargrundet
De träd och planteringar som syns på bilder från badortsepoken har idag ersatts av andra träd och buskar. Av synliga äldre strukturer återstår strandkanternas stenskoningar.

Källargrundets brofäste mot Södra Tullportsgatan.

Källargrundets västra stenskodda strandkant.
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Broar, bryggor och stenskoningar
Broarna mellan Källargrundet och badhusparken och bron från Källargrundet
till Södra Tullportsgatan har kvar sitt utseende och sträckning från när de
byggdes vid sekelskiftet 1900 även om materialet i broarna helt eller delvis
ersatts genom åren. Ångbåtsbryggan intill societetshuset och strandkanternas
stenskoningar runt källargrundet och längs badhusparkens östra sida är också
bevarade.

Ångbåtsbryggan, broarna och de stenskodda strandkanterna är kvar sedan badanstaltens glansdagar.
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Tidigare utredningar
Ett flertal utredningar av byggnadens tekniska status har genomförts under
åren sedan skolverksamheten upphörde, de flesta på uppdrag av Östhammars
kommun samt en på uppdrag av bygdegårdarnas riksförbund. En utredning av
Bjerkings arkitekt och ingenjörsbyrå från 2011 är mycket ingående och bedöms hålla en hög kvalitet med flera bra förslag på åtgärder på de brister som
finns.40 Den som vill få en helhetsbild av byggnadens status rekommenderas
Bjerkings rapport som läsning. Andra intressanta dokument är AK-konsults
undersökningar av fukt och mögelproblematik. Hela grunden bedöms i dessa
undersökningar ha ett klimat som innebär risker för mikrobiell tillväxt. Det
måste därför genast påpekas att detta förhållande gäller i stort sett samtliga
äldre träbyggnader som i regel är uppförda med någon form av krypgrund/torpargrund. Det är dock hittills endast den senast tillbyggda paviljongen mot väster och den tillbyggda entrébyggnaden från 1990 där mögel i
grund och ytterväggar påverkat inomhusluften.
Den byggnadsundersökning som genomfördes i samband med Upplandsmuseets vårdutredning ska inte jämföras med tidigare undersökningar, eftersom
den avsatta tiden bara räckt till en översiktlig undersökning jämfört med exempelvis Bjerkings utredning. Följande redogörelse från Upplandsmuseets
byggnadsundersökning omfattar en bedömning av skador och renoveringsbehov i stora drag med närmare beskrivningar av olika brister där tidigare utredningar kan behöva kompletteras med synpunkter utifrån ett byggnadsvårds-/
kulturvårdsperspektiv.
Resultaten av tidigare utredningar ifrågasätts inte i och med detta arbete, däremot kan slutsatserna beträffande konsekvenser av brister, och kostnader för
åtgärder ifrågasättas. Vid tidigare utredningar och kostnadsbedömningar för
upprustning av byggnaden verkar man ha jämfört byggnadens status med en
modern byggnad i fullgott skick. Man har också gjort en kostnadsbedömning
där förutsättningen var att byggnaden skulle fortsätta användas som skola.
Det är sällan rättvisande att jämföra en över hundra år gammal byggnad med
moderna byggnader uppförda efter dagens byggnormer, i sådana jämförelser
skulle de flesta av våra kulturhistoriskt mest värdefulla byggnader bedömas ha
stora brister beträffande brandsäkerhet, energieffektivitet och tillgänglighet för
rörelsehindrade etc. Vid hanteringen av äldre byggnader måste man istället
försöka hitta en användning som innebär rimliga krav på byggnadens standard,
och noggrant planera disponeringen av lokaler så att anpassningar till absoluta
krav på exempelvis brandskydd och utrymningsvägar kan tillgodoses samtidigt
som kulturhistoriskt värdefulla detaljer kan bevaras. Hur den framtida förvaltningen och användningen av byggnaden kommer att se ut har också stor betydelse för hur omfattande och kostsam en upprustning kommer att bli. Ett scenario som framställts i ett medborgarförslag är till exempel att byggnaden ska
användas som bygdegård. Det är stor skillnad på kostnaden mellan en totalre40

Bjerking 2011, ”Byggnadsteknisk konditionsbesiktning.”
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novering till modern standard där alla brister åtgärdas samtidigt, och en varsam
upprustning, där de nödvändigaste bristerna åtgärdas först, och övriga åtgärder
utförs efterhand verksamhetens behov så kräver, och där även ideellt arbete
kan bli aktuellt.
Genomgång av skador och renoveringsbehov
Tak
Byggnader med tak av plåt klarar sig ofta bra även med ett eftersatt underhåll
jämfört med exempelvis tegeltak. Så länge plåten ligger kvar brukar taken hålla
tätt. Läckor förekommer oftast intill skorstenar, takkupor och ränndalar och
andra utsatta ställen. Ofta beror takläckage på eftersatt rensning av hängrännor
och stuprör som gjort att vattensamlingar bildats på taket där de normalt inte
ska finnas.
I ett av rummen på övervåningen i husets västra del finns en skada som kan
härledas av takläckage. Ett parti av innertaket har blivit blött och fått påväxt av
svart och vitt mögel. Genom en inspektionslucka bredvid fuktskadan kan man
se att två takfall möts i en ränndal ovanför skadan. Ränndalen dräneras av ett
stuprör på norra långsidan. Eftersom alla stuprör är igensatta av löv har troligen stora mängder vatten blivit stående i ränndalen och har kunnat sippra in
genom otätheter i taket.
Övervåningen i byggnadens mittparti består av oinredd vind, här syns inga
spår av någon allvarligare takläcka. Begränsade läckage från nederbörd eller
snösmältning har här också goda chanser att torka ut innan det hinner tränga
vidare ner i bjälklag och göra skada. Vinden över gavelverandans mittparti har
inte inspekterats, men innertaken på verandans andra våning ser fina ut. I
södra tornkammaren har innertaket en del rötskador vilket visar på läckor i
tornets takplåt.

Överst: Genom en inspektionslucka till vinden syns undersidan av ränndalen som bildas i mötet mellan övervåningens nya och gamla del. Tilltäppta stuprör har troligen bidragit till fuktskador i övervåningens innertak. Nederst: tornens takplåt och avvattning har troligen tjänat ut, färgsläpp under takutsprånget och rötskador i tornkammarens tak tyder på läckage.
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Det verkar vara länge sedan taken lades om: en takomläggning med grön korrugerad plåt omnämns senast i handlingar från 1962, och troligen är det
samma plåt som ligger där än idag. Den falsade plåten på tornen är troligen
ännu äldre. I dagsläget är det viktigast att slå fast vilka takläckor som finns och
åtgärda omedelbara hot mot byggnaden, och åtgärda bristerna i takavvattningen, framför allt genom rensning av igentäppta hängrännor och stuprör. På sikt
är det dock motiverat att lägga om alla tak utom på den senaste tillbyggnaden
från 1990, samt ersätta trasiga hängrännor och stuprör. Vid en omläggning bör
falsad plåt läggas på hela byggnaden.
Grund
Den äldsta byggnadskroppen har en krypgrund där ytterväggarna vilar på en
sockel av huggen sten, övriga väggar och bärlinor står på plintar under huset.
Krypgrunden besiktades endast utifrån genom en öppning i stensockeln på
norra sidan. De delar av bärlinor och bjälklagets/trossbottnens undersida som
besiktades såg friska ut utan synlig mikrobiell påväxt eller rötskador. Klimatet i
utrymmet uppfattades som ganska torrt och ingen källarlukt upplevdes. Detsamma gäller utrymmet under gavelverandan, och under tillbyggnaden mot
väster, som står på plintar. Den västra tillbyggnadens plintgrund är endast inklädd med en gles panel och borde vara husets mest välluftade grund, det är
anmärkningsvärt att just den delen bedömts ha fuktproblem.
Tidigare utredningar av fuktproblematik bör kompletteras med flera fuktmätningar spridda över året och närmare undersökning av trävirket i byggnadsdelar närmast mark. Troligen skiljer sig klimatet mycket mellan årsstider. Troligen
kan fuktbelastningen från marken under och omkring byggnaden periodvis bli
stor, speciellt som takavvattningen och sannolikt även den dränering som
eventuellt finns har stora brister. I Bjerkings rapport stod vattennivån i Östhammarfjärden högt och uppgifter förekommer om att vågor kan slå in över
strandkanten så att vatten blir stående under verandan.

T.v: grunden under husets äldsta del besiktades enbart från utsidan, mitten: gavelverandans grund under nordöstra hörnet som (tidigare) haft sättningsproblem, idag är största bristen den stora mängden skräp, t.h: (is) stupröret leder i dagsläget in vatten under verandans sydöstra hörn. Här finns en del rötskadad panel närmast
marken.

I jämförelse med många andra äldre hus, där rötskador och gamla svampangrepp kan förekomma utan att innebära något direkt hot mot byggnaden, ser
grunden under societetshuset väldigt fin ut, med reservation för vad närmare
undersökningar kan visa. De åtgärder som föreslås i Bjerkings rapport är dock
väl motiverade och bör genomföras, även om inte alla brister kräver akuta
åtgärder.
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Lämpliga åtgärder i prioriteringsordning är:


Åtgärda brister i takavvattningen, framför allt rensning av igentäppta
hängrännor och stuprör, samt bortledning av vatten från stuprör så det
inte hamnar i marken under huset, och på sikt anslutning av stuprör till
dagvattenledning.



Undersök eventuell fuktproblematik ytterligare, om akuta hot finns
kanske en luftavfuktare eller mekanisk ventilation av grunden kan behöva sättas in.



Avlägsna från krypgrunden allt överflödigt trävirke och annat organiskt
material som kan utgöra grogrund för svampangrepp.



Placera grundstenar med fuktspärr (t.ex asfaltsduk) under alla träplintar
träsyllar som ligger direkt mot mark, samt ersätt rötskadade delar vid
behov (om det finns risk för sättningar pga rötskador i bärande delar).



Kontrollera och förbättra vid behov dräneringen runt huset, sänk marknivån där den är hög på norra långsidan så inte vatten leds in mot
grunden och fasaden.



Täck marken under huset med ångtät duk för att minska tillförseln av
markfukt.

Förutom fuktproblem finns även tidigare sättningar under gavelverandans
nordöstra hörn, orsakade av grundläggning på instabil mark som undermineras
av insvallande sjövatten, och tjälskjutning vintertid. När verandan byggdes om
1962 anpassades golvet på bottenvåningen till den dåvarande sättningen. Golvet upplevdes vid byggnadsundersökningen fortfarande som plant vilket talar
för att sättningen inte fortgått ytterligare. Eftersom byggnadens bärlinor står
på plintar och syllar som är enkelt åtkomliga utifrån bör det vara ganska enkelt
att kontrollera sättningen. Enklast kan de nedsjunkna delarna vid behov hissas
upp med domkraft och plintarna pallas under med sten, eventuellt kan man
också gräva ut under nordöstra hörnet till tjälfritt djup och gjuta ett betongfundament där.
Fasader
Fasadfärgen släpper i stor omfattning. Grundfärg verkar saknas under täckfärgen som är någon form av plastfärg. Detta bekräftas av uppgifter i Bjerkings
utredning. Den tidigare fasadfärgen ska enligt en uppgiftslämnare ha blästrats
bort. Fasadens utseende beror därför inte på att fasadpanelen är i dåligt skick
utan är resultatet av bristande underarbete/grundmålning. Eftersom färgskikten varit undermåliga under lång tid har dock panelen under färgen hunnit
gråna och har även fått en del algpåväxt på vissa ställen. Skicket hos panelen
bedöms dock inte vara sämre än att den kan behållas. All plastfärg som målats
direkt på panelen utan grundning behöver skrapas bort eftersom plastfärg di-
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rekt på trä på sikt leder till rötskador i underlaget. Efter skrapning och ordentlig rengöring bör fasaderna målas med traditionell linoljefärg.

Fasadpanelen är i gott skick förutom att färgen sitter dåligt.

Avgränsade rötskador finns i anslutning till ett
fönster på norra långsidan, här syns stolpverksstommens spånfyllning.

På ett fåtal utsatta ställen har fasadpanelen och delar av stolpverksstommen
bakom panelen fått rötskador. Rötskador finns i anslutning till vissa av fönstren på norra långsidan och har orsakats av felaktigt utförda fönsterbleck som
gjort att regnvatten runnit in i, och bakom panelen. Rötskadade panelbrädor
måste här ersättas och nya fönsterbleck tillverkas. Gavelverandans plintgrund
är inklädd med en panel som går ända ner till marken. Denna har en del rötskador intill ett stuprör vid sydöstra hörnet, innan panelen lagas måste man
ordna så att vattnet från stupröret leds bort från fasaden. Vid entréernas betonggjutna delar finns en del rötskador nedtill på fasadpanelen. Här måste man
ordna en fuktspärr av ex. asfaltpapp mellan betong och trä samt en plåtavtäckning som hindrar vatten från att stänka upp på fasaden.
Fönster och dörrar
Vid stickprovsundersökning av fönstrens trävirke bedömdes detta vara av god
kvalitet och både fönster och karmar väl bibehållna. Som en första åtgärd bör
fönstrens utsidor skrapas rena från lös färg och gammalt kitt, samt förses med
nytt kitt och målas. Fönstren behöver inte demonteras för denna åtgärd som
kan utföras i samband med skrapning och målning av fasaden då man ändå har
byggnadsställning uppställd. Rötskadade foder och bristfälliga fönsterbleck kan
åtgärdas samtidigt, men mer omfattande fönsterrenoveringar som kräver att
fönstren demonteras kan göras etappvis på längre sikt, och kräver inte byggnadsställning då fönstren kan lyftas av inifrån eller tas ned utifrån med skylift.
Enstaka fönster på norra långsidan har rötskador nedtill på grund av de felaktiga fönsterblecken, dessa bör naturligtvis repareras så snart som möjligt. Detsamma gäller ett par trasiga fönster som satts igen med byggskivor.
Äldre dörrar vid den gamla huvudentrén och köksingången behöver också
underhållas, entrédörrarna kan dock komma att ersättas beroende på om man
vill återgå till ett tidigare utseende.
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De flesta fönster har kärnfriskt virke trots löst kitt & flagnande färg (ovan t.v) Ett par fönster på norra långsidan
har dock kraftiga rötskador.

Entrétrappor av betong
Betongdetaljerna vid den gamla entrén mot söder och vid ingången till köket
och pannrummet på norra sidan har en del vittringsskador, dessa kan lagas
med cementbruk. Trappan vid entrén mot söder kan komma att rivas om man
väljer att återskapa ett entréparti med ett tidigare utseende.
Interiörer
Problem med fukt och mikrobiell tillväxt
Skolans inredning har få påtagliga skador utom det fukt- och mögelskadade
innertaket på övervåningen. Tidigare utredningar varnar för dolda problem i
form av fuktiga trossbottnar och ytterväggar med mikrobiell tillväxt, sådana
problem ska naturligtvis undersökas närmare men ska per automatik inte tas
som ursäkt för rivning av byggnaden. Om bristerna hos taket, takavvattningen
och grunden åtgärdas försvinner den onormalt höga tillförseln av fukt till
byggnaden, och redan fuktskadade delar kommer efterhand att torka ut. All
form av uppvärmning, ökad ventilation och installering av avfuktningsaggregat
kommer att påskynda denna process. Fuktproblemen bör generellt inte överdrivas, enligt uppgift har de största problemen med mögellukt förekommit i
den låga tillbyggnaden mot väster, den del som har lägst kulturhistoriskt värde
och som kanske kommer att rivas oavsett vilken framtid byggnaden i övrigt
får. Detsamma gäller det fuktskadade innertaket och vindsbjälklaget på andra
våningen som också kan rivas vid behov.
Isolering
Åtminstone den äldsta delen av byggnaden är uppförd i stolpverkskonstruktion med spånfyllning. Konstruktionen har begränsad värmesisolerande förmåga och blir under den kalla årstiden lätt kall och dragig. Det är troligen till
stor del därför väggarna har klätts med tretexskivor någon gång vid mitten av
1900-talet. Vid en upprustning är det önskvärt att avlägsna dessa och andra
sentida ytskikt och ta fram den underliggande mer ursprungliga panelbeklädnaden. Detta kommer dock göra byggnaden sämre isolerad, även om den
tunna tretexbeklädnaden troligen hade störst effekt genom att minska drag
genom otätheter i väggen. Möjligheterna att förbättra isoleringen genom att
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suga ur väggarnas spånfyllning och ersätta denna med lösisolering med hygroskopiska egenskaper bör undersökas
Uppvärmning
Skolans har haft vattenburen värme med radiatorer under fönstren. Dessa har
på senare tid monterats ner men står kvar i lokalerna. Dessa bör så snart som
möjligt anslutas till värmeledningarna igen så att inte systemet tar onödig
skada. Uppvärmningskostnaden för skolan har enligt uppgift varit hög, och på
sikt kanske man kan hitta billigare lösningar. Till dess bör åtminstone en låg
grundvärme kopplas på för att hålla luftfuktigheten i byggnaden nere (och
hindra ledningar från att frysa vintertid).

Följande avsnitt redovisar tänkbara möjligheter till återställande av byggnaden
till ett dokumenterat äldre skick.
Värdefulla och mindre värdefulla byggnadsdelar och detaljer
Byggnadshistoriken är i och med denna utredning ganska väl dokumenterad.
Källörskolan består av ett flertal tillbyggnadsfaser, en del från badanstaltstiden,
en del från tiden då byggnaden enbart var skola. Perioden då byggnaden fungerade som societetshus är kulturhistoriskt mest intressant, även om skolverksamheten som inleddes redan på 1920-talet givetvis också tillför ett betydande
kulturvärde.
Byggnadens arkitektoniska kvalitéter härrör från perioden från nybyggnadsåret
1885 och fram till och med ombyggnaden på 1930-talet. Tillkomsten av gavelverandan 1907 var av stort värde för byggnaden ur ett arkitektoniskt perspektiv. Rivningen av verandan längs södra långsidan och utflyttningen av ytterväggen på 1920-talet bidrog kanske inte till exteriörens skönhet, men innebar en
nödvändig utökning av lokalytan med en salong söder om stora societetssalen.
Tillbyggnaden i början av 1930-talet med en fölängning västerut och tillkomsten av burspråket i den södra fasaden utgör ett harmoniskt tillskott till exteriörens ursprungliga delar och bidrog med ytterligare en matsal i byggnadens sydvästra del.
Senare om- och tillbyggnader för skolans verksamhet från 1940-talet och
framåt bedöms som mindre värdefulla. Tillbyggnaden av övervåningen mot
väster är mindre lyckad och ger huset ett assymmetriskt utseende. Eventuellt
var tillbyggnaden tänkt som en del av en större ombyggnad enligt ritningar
från 1951, då södra fasaden skulle få ett symmetriskt utseende genom att ersätta gavelverandan med en tillbyggnad i två våningar med samma utseende
som den som byggdes mot väster. Tillbyggnaden med den provisoriska paviljongen mot väster från 1956 tillförde inget till byggnadens arkitektur och rivningen av de uppglasade väggarna på gavelverandans bottenvåning och ändringen av fasadpanelen innebar också en förvanskning av byggnadens utseende.
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Äldre delar som försvunnit har inte ersatts av några värdefulla årsringar, med
undantag för 1930-talets tillbyggnad mot väster, där en tidigare tillbyggnad revs
och ersattes med dagens som är bättre integrerad med huset i övrigt.
Det finns alltså goda möjligheter att göra ganska stora förändringar och till och
med ta bort flera senare tillägg utan att skada kulturhistoriskt värdefulla delar,
vilket borde underlätta en upprustning och ombyggnad till en ny användning
avsevärt.
Olika alternativ till återställande av byggnaden till ett tidigare utseende.
Alt. 1920-tal
Societetshuset hade sitt mest pittoreska utseende från det att gavelverandan
byggdes till 1907 fram till att verandan på södra långsidan revs någon gång före
1926.41 Ett återställande till detta utseende skulle förutom en rekonstruktion av
verandan kräva omfattande ombyggnationer, kraftigt minskade lokalytor och
att den arkitektoniskt lyckade tillbyggnaden från 1930-talet tas bort. Alternativet kan vara aktuellt om man vill åstadkomma en mindre byggnad som på sikt
blir billigare i drift, t ex om byggnaden ska förvaltas av en ideell förening eller
om behovet av lokalytor förväntas vara begränsat. Nya utrymmen för toaletter
och andra praktiska funktioner skulle dock behöva inrättas i befintliga rum på
bottenvåningen. Alternativet bedöms inte som realistiskt, vare sig ekonomiskt
eller praktiskt, samt skulle innebära att delar med avsevärda kulturvärden skulle
försvinna eller kraftigt förändras. Man kan förstås också återskapa verandan på
södra långsidan utan att ta bort 1930-talets tillbyggnad mot väster, det skulle
också resultera i ett estetiskt tilltalande, om än något anakronistiskt utseende.

Foto omkring 1920. Bakom träden skymtar verandan på södra långsidan, entrén låg längre västerut än senare,
dörren leder rakt in i stora societetssalen. Verandaräcket har samma utseende på spjälorna som gavelverandans
räcke. De båda verandorna passar väl ihop och ger tillsammans södra fasaden ett öppet tilltalande utseende.

Oklart när verandan mot söder ersattes med en ny yttervägg, men äldsta påträffade fotot på
salongen mot söder dyker är från 1926.
41
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Planritning med markering av byggnadens utbredning på 1920-talet (minus den dåvarande utbyggnaden mot
väster), den streckade linjen visar 1930-talets tillbyggnad. Att återskapa detta utseende innebär att gamla entréns kapprum och lärosalen/f.d salongen mot söder försvinner. Att riva även 1930-talets tillbyggnad är dock
knappast realistiskt.

Gavelverandan under 1920-talet med öppet mittparti. Betydelsefulla element som bör rekonstrueras vid en
ombyggnad är framförallt bottenvåningens fönster och fasadens karakteristiska fältindelning med horisontella
detaljer.

Alt. 1930-tal
På fasadritningarna från ombyggnaden på 1930-talet har byggnaden ett mer
harmoniskt utseende än den fick vid nästa tillbyggnad på 1940-eller 1950-talet,
då övervåningens assymmetriska utbyggnad tillkom. Att återskapa detta utseende skulle vara enklare, endast övervåningens senaste tillbyggnad behöver
rivas och delar av yttertaket rekonstrueras. Den delvis moderna entrébyggnaden mot väster inrymmande toaletter och ett litet kök kan behållas om det är
till fördel av praktiska eller ekonomiska skäl, men den provisoriska paviljongen
från 1956 bör tas bort. Vid ett återskapande av 1930-talets utseende ska södra
fasadens igensatta fönster sättas tillbaka och mellanväggen som delar burspråket mitt itu flyttas till ursprunglig plats.
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Fasadritningar från ombyggnaden på 1930-talet. Vid nästa tillbyggnad på 1940-eller 1950-talet sattes två av
burspråkets fönster igen, samt fönstret längst mot väster.

Fasadritningar från ombyggnaden på 1930-talet. River man övervåningens tillbyggnad eller entrébyggnaden mot
väster måste västra fasaden rekonstrueras.

Någon gång under sent 1920-tal eller tidigt 1930-tal sattes fönster in även i gavelverandans mittparti, vid en
rekonstruktion bör det utförande väljas som bäst passar byggnadens användning.

Alt. 1940-tal
Det är oklart när societetshuset fick sitt nuvarande utseende med den karaktäristiska tillbyggnaden av övervåningen i husets västra del, kanske inte förrän
efter att badortsepoken var över (badhusrestaurangen var i bruk fram till 1951
och varmbadhuset användes fram till 1955). En upprustning av byggnaden där
det nuvarande utseendet bibehålls är trots detta antagligen det mest realistiska
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alternativet ur ett ekonomiskt perspektiv. Den södra fasadens tidigare utseende
kan dock delvis rekonstrueras utan större kostnad, dvs. genom att sätta tillbaka
de borttagna fönstren på bottenvåningen.
En nödvändig åtgärd för att återge societetshuset dess karaktär från badortsepoken är dock en rekonstruktion av gavelverandans fasader och uppglasade
bottenvåning. De bygglovshandlingar som påträffats i utredningsarbetet tyder
på att verandans utseende på 1930-talet bibehölls ända fram till en ombyggnad
av gavelverandan 1962. En rekonstruktion av verandan skulle alltså återge
byggnaden det utseende den hade under 1950-talet, -eller 1940-talet beroende
på när ombyggnaden av husets västra delar skedde.

Även en begränsad ombyggnad med rekonstruktion gavelverandans fasader och fönstren på bottenvåningen
skulle återge byggnaden mycket av dess utseende från badortsepoken. Det infällda fotot på verandan är från
1920-talet. Genom att flytta en vägg mellan två lärosalar kan matsalen från 1930-talet återskapas.

Återställande av interiören
Ursprungliga ytskikt finns bevarade i stor utsträckning under tretexskivor och
andra beklädnadsmaterial. I stora societetssalen finns en väggpanel som kan
vara ett original från 1885, övriga väggpaneler i salongen mot söder, det f.d
köket i byggnadens nordvästra del och i ”sommarsalen” på övervåningen tillkom vid om- och tillbyggnader på 1920- respektive 1930-talen. Bevarade träpaneler har i stor utsträckning kvar intakta färgskikt från 1920- och 1930-talen,
de äldsta färgskikten på panelen i stora societetssalen har dock målats över
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åtminstone vid ett tillfälle. Äldre trägolv finns i regel kvar under lineoleumoch vinylmattor, och innertak av träpanel finns sannolikt kvar i flera salar.
Ur kulturmiljösynpunkt skulle interiörerna vinna mycket på om ursprungliga
ytskikt frilades. I stora societetssalen skulle det troligen ursprungliga utseendet
från 1885 enkelt kunna återskapas, förutom äldre golv och ursprungliga väggbeklädnader finns här en stor takventil i gjutjärn bevarad. Även salongen mot
södra långsidan som tillkom på 1920-talet skulle enkelt kunna återställas till
ursprungligt skick genom att frilägga panelen under tretexskivorna. Mellanväggen mot ”nya matsalen” i väster behöver dock rekonstrueras.
Om ytskikt bestående av pärlspåntpanel och i vissa fall tapetserad eller målad
spännpapp skulle fungera eller ej även vid en framtida användning beror dock
på hur byggnaden kommer att användas och vilka krav på brandskydd som
kommer att ställas. Kraven på ytskiktens motståndskraft mot brand kan dock
påverkas av flera faktorer. Ursprungspanelerna kan troligen duga som ytskikt
även vid en publik användning om andra krav på t ex utrymningsvägar tillgodoses. Det är inte heller nödvändigt att ta fram ursprungliga ytskikt i alla utrymmen, väggpanelerna i stora societetssalen och i den fd. salongen mot söder
bör prioriteras, däremot kan till exempel moderna ytskikt accepteras i mittkorridoren med trapphuset till övervåningen, ifall det är ett villkor för fortsatt
publik användning. I den ”nya matsalen” mot södra långsidan har plywoodpanelen från 1930-talet rivits bort så här har man också en större valfrihet vid
en upprustning.
Den i dagsläget intressantaste interiören finns på gavelverandans övervåning.
Inredningen och färgsättningen är troligen den ursprungliga från 1907. Eftersom övervåningen knappast kan få någon omfattande publik användning
med tanke på begränsade utrymningsvägar och andra brister, så kan dessa interiörer få förbli i sitt nuvarande tillstånd.
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Följande avsnitt är ett förslag till åtgärder avseende upprustning och återställande av byggnaden till ett dokumenterat äldre skick, baserat på det som framkommit under utredningsarbetet. Observera att mycket av åtgärderna kan genomföras etappvis om det skulle underlätta finansieringen. Arbetet med rekonstruktioner av försvunna inredningar och friläggandet av äldre ytskikt ska
utföras i samarbete med en antikvarisk medverkande.
Återställande av exteriören till 1940-talets utseende
Detta är den tidsperiod som går att återskapa med rimliga åtgärder:
Paviljongen från 1956 får rivas. Entrébyggnaden från 1990 kan dock behållas
om det finns praktiska skäl därtill. Tre borttagna fönster på södra fasaden
(varav två i burspråket) rekonstrueras. Gavelverandans bottenvåning rekonstrueras enligt foton från 1930-talet. Detta innebär att nuvarande köksinredning och ytterväggar rivs. Kvarvarande ursprunglig stolpverksstomme i ytterväggarna ska bevaras.
Grund
Fuktförhållanden övervakas över en längre tidsperiod. Lämpliga åtgärder sätts
in enligt förslag i avsnittet om skador och renoveringsbehov. Om möjligt åtgärdas sättningen under gavelverandans nordöstra hörn i samband med upprustningen av dess bottenvåning.
Tak
Taken läggs om i sin helhet, gammal plåt och takpapp rivs och ev. rötskadat
virke i undertaket ersätts före ny taktäckning. Lämplig taktäckning är falsad
plåt.
Ytterväggar
Lös färg avlägsnas och träpanelen rengörs från algpåväxt. Målning utförs med
traditionell linoljefärg i tre strykningar. Annan behandling kan vara aktuell på
fasadpartier där färgskikten sitter bra, se avsnitt om renoveringsbehov. Om
möjligt ska ytterväggarnas spånfyllning avlägsnas och ersättas med ett bättre
isoleringsmaterial. Eftersom väggarna saknar moderna tätskikt mot insidan
måste ett isoleringsmaterial med hygroskopiska egenskaper42 väljas, t ex cellulosabaserad lösull. Sågspån kan troligen enklast sugas bort utifrån genom att ta
bort fasadpanelens nedersta brädor. Ny lösull kan sprutas in i väggarna inifrån
vinden.
Fönster och dörrar
En första renoveringen kräver endast utvändig skrapning, kittning och målning, detta utförs lämpligen i samband med övrigt fasad- och takarbete då man
har byggställning uppe.

Innebär att materialet kan uppta och avge fukt, vilket innebär mindre mögelrisk jämfört med
t ex mineralull.
42
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Interiör
Salarna och övriga utrymmen åtgärdas efterhand de behöver tas i bruk för ny
användning. Ursprungliga ytskikt friläggs i första hand i stora societetssalen
och i salongen mot södra långsidan. Gavelverandans bottenvåning bör återfå
sin publika funktion som serveringslokal. Är det inte möjligt att till en början
bygga ett nytt kök på annan plats i byggnaden kan rivningen av köket göras i
ett senare skede.
Tyvärr är samtliga originaldörrar på bottenvåningen utbytta, ett fåtal äldre
karmar och foder återstår. Befintliga moderna dörrar i traditionell stil med
fyllningar kan dock bibehållas tills vidare och målas i samma kulör som äldre
frilagda väggpaneler. På övervåningen i husets västra del finns fyllningsdörrar
som klätts med masonit vid ombyggnaden på 1940- eller 1950-talet. Masoniten
kan med fördel avlägsnas om man vill återgå till ett tidigare utseende. Interiören präglas dock av 1940- eller 1950-talets ombyggnad så de släta dörrarna kan
också behållas med sitt nuvarande utseende.
Gavelverandans övervåning bevaras med nuvarande utseende, endast städning
bedöms behövas i dagsläget.
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Badanstaltens betydelse för Östhammarsborna var ekonomisk, kulturell och
social. Det årliga antalet badgäster säger mycket om hur stor badanstaltens
påverkan på samhället var. Enligt tidningen Roslagsbladet var antalet inskrivna
badgäster 85 det första året 1882, (1881 hade staden som jämförelse 626 invånare)43, år 1883 hade antalet gäster ökat till 132 stycken, samt 1884 till 184.
Enligt Östhammars tidning var år 1909 antalet badgäster 250 personer, samt
åren 1910-1912 respektive 310, 420 och 407 gäster, samt 1917 421 inskrivna
badgäster.44
Anne-Marie Axelssons uppsats ”Östhammars havsbadanstalt” innehåller ett
avsnitt som sammanfattar badanstaltens betydelse för Östhammar.45 Följande
avsnitt är ett utdrag ur detta med kompletterande uppgifter från andra delar av
uppsatsen.
Ekonomisk betydelse
Den största ekonomiska betydelsen hade badanstalten för dem, som hyrde ut
badgästbostäder. I Östhammar byggdes inga speciella badgästbostäder, istället
hyrde Östhammarsborna ut delar av sina egna bostäder, och bodde därför
själva ofta trångt och kanske obekvämt under sommaren. Uthyrningsverksamheten berörde en stor del av Östhammarsborna, enligt ett brev i Svenska Morgonbladet 2 aug 1913 beskrevs staden som ett enda stort härbärge, där nästna
varje familj hade någon badgäst inhyst, men att Östhammarsborna var goda
värdar och att priserna var moderata.46 Under de första årtiondena efter badanstaltens tillkomst, kunde rumsuthyrningen för många, vara den enda (kontanta)
inkomstkällan.
Av ekonomisk betydelse var även de tillfällen till arbete, som uppkom, dels
arbeten vid badanstalten, dels vid den utarrenderade badrestaurangen i societetshuset(drevs fram till och med 1951)47 och andra matställen för vilka badgästerna förmodligen stod för en stor del av årets inkomster. Dessa var Hotell
Rydberg, Nya Hotellet, Stadshotellet, Anna Forsbergs servering och Kafé utsikten, -den ombyggda, sista stora väderkvarnen på kvarnberget.48 Vidare fick
handlarna inkomster vid försäljning av livsmedel, som då skedde antingen direkt till badgästerna eller till de olika matställena.
Kulturell betydelse
Till den kulturella betydelsen kan den ökade tillgången på nöjen räknas. Innan
badanstalten anlagts, var nöjesutbudet inte särskilt stort:
Samlingsplatsen för borgarna var Hotell Rydberg, där man bland annat kunde
spela kägla. Två stora marknader, midsommarmarknaden och höstmarknaden
tillhörde också nöjesutbudet. På sjötorget fanns marknadsstånd, trollkonstnäAxelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 9.
Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 42.
45 Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 82-84
46 Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 25-27
47 Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 28
48 Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 27-28
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rer, skjutbanor och karuseller. Utflykter till Husbacken och Söderön tillhörde
familjenöjena, och under 1870 och 1880 talen fick nöjesseglingen en allt större
omfattning.49
Trots att vissa hävdade att alltför mycket sällskapsliv kunde äventyra en lyckad
bad- eller brunnskur, så var rekreation, sällskapsliv och nöjen en minst lika stor
anledning till badgästernas vistelse i Östhammar:
Ett populärt nöje var att besöka konditorierna Strandkaféet och Kafé utsikten.
Utflykter företogs både inåt landet exempelvis till Forsmarks bruk, och ut i
skärgården till Fagerön. Gästerna kunde också spela tennis eller krocket, eller
ägna sig åt segling och fiske. En stor del av sällskapslivet bestod dock i mer
festliga tillställningar av vitt skilda slag.
Redan i början av säsongen ordnades en liten fest för att gästerna skulle lära
känna varandra, och senare valdes en kommitté, ”Direktionen för nytta och
nöje” med uppdraget att ordna fester och utflykter. Till de mer spektakulära
och tidstypiska nöjena hörde tillställningar där badgästerna klädde ut sig i allmoge- och folkdräkter och ”lekte” exempelvis bondbröllop eller slåttergille.
Soaréer med musikframföranden och deklamationer av lokala eller tillresta
förmågor var vanliga såväl som besök av musikkår. År 1911 började man
ordna badgummornas fest, där behållningen gick till badhuspersonalen, det var
säsongens största fest med programinslag både i parken och i societetssalongen. Midsommaraftonen firades också med dans både kring majstången
och i salongen.50

Firandet av barnens dag tillhörde de större festligheterna. Foto av Julia Blom, omkring 1910.

49
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Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 9.
Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 51-59
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Bondbröllop? Barn i folkdräkt, barnens dag omkring 1895.

Ovan t.v: Badgäster utklädda till ett ”zigenarsällskap” vid en soaré under 1:a världskriget. T.h bild från revy på
1920-talet.

Gymnastikövningar på tennisbanan under ledning av badläkare Henrik Berg, omkring 1914.
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Till många av festerna och soaréerna i societetssalongen och badhusparken
hade allmänheten tillträde mot en entréavgift. Östhammarsborna kunde redan
i slutet av 1800-talet där titta på teater, lyssna på operasång, visor, deklamation
o.s.v. Den som betalt inskrivningsavgift kunde sitta i badhusparken och lyssna
på musik. Illumination av badhusparken och fyrverkeri kunde man gratis njuta
av från vägen utanför parken.51 Från år 1927 ordnades daglig musik och dans
tre gånger i veckan i badrestaurangen (societetshuset) där även allmänheten
kunde delta.52
Kanske verkade badortslivet också något upplösande på dåtidens stränga sociala normer. I en kritisk insändare till Östhammars tidning 1903 berättas att
både äldre och yngre badande i kallbadhuset ”nästan allmänt uppträda i den
badkostym, som man brukar kalla paradiskostym” (dvs nakna), vilket enligt
skribenten avviker från det gängse bruket vid ”bättre badorter”. Insändaren
fortsätter med att beklaga sig över att ungdomar inom societéten av föräldrar
och målsmän tillåts delta i utflykter som sträcker sig in på natten, samt att dansen i societetssalongen pågår till midnatt eller senare.53

(Anständigt klädda) badande i kallbadhuset.

Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 82.
Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 51-57.
53 Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 48-49.
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Social betydelse
Badgästerna kom framförallt från Stockholm och Uppsala och från den norduppländska landsbygden. Kontakterna med folk utifrån var troligen betydligt
mer omfattande i Östhammar och andra badorter än i motsvarande småstäder
utan någon besöksnäring. Detta var troligen av stor betydelse för det sociala
livet i slutet av 1800-talet och det tidiga 1900-talet, då man fortfarande sällan
lämnade sin hembygd. Förutom umgänget som följde av uthyrningen av bostäder var många Östhammarsbor själva också inskrivna besökare vid badanstalten. Besökare kunde både vara inskrivna som societetsmedlemmar eller
som badgäster. Bland badgästerna fanns alla kategorier av Östhammarsbor,
medan socitetsmedlemmarna från Östhammar, de som fick tillfälle att umgås
med de tillresta gästerna i socitetshuset, huvudsakligen bestod av Östhammars
egna societet. Enligt den enda bevarade listan över medlemmar var dessa (med familjer) Östhammars läkare, handlare, rådmän, en fabrikör och kronofogden. Vidare fanns en pastor, en postmästare, en tekniker, en bokhållare
samt herrar, fruar och fröknar.54
Badanstalten kan också ha haft en betydelse för vårdbehövande Östhammarsbor, då de många inskrivna badgästerna från staden fick tillgång till medicinska
bad till nedsatta priser. I anstaltens läkarjournaler från 1906-1910 finns dock
bara ett fåtal Östhammarsbor omnämnda. 55
Flera vittnesmål talar för att Östhammarsborna uppskattade de besökande
badgästerna och att dessa fick staden att blomma upp under sommaren. Gästernas eleganta klädsel med hattar och parasoller, och smokingar när de besökte socitetshuset, tilldrog sig ortsbornas intresse och uppskattning. Det var
”liv i staden på den tiden” det ”var något visst med societetslivet”, och det
”blir aldrig så stiligt som då” menar en uppgiftslämnare född 1892. Andra var
mer negativt inställda, åtminstone till de lån och bidrag, som staden ställt till
badanstaltens förfogande. Generellt var Östhammarsborna mycket intresserade av badanstalten, vilket avspeglas genom åtskilliga diskussioner under
årens lopp, bl.a i allmänna rådstugan, enligt uppgift i Östhammars tidning. 56

Oscar II på besök hösten 1892.

Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 83.
Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 83.
56 Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 82-84.
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Konkurrerande badorter
Vid sekelskiftet 1900 fanns ett tiotal bad- och kurorter längs Östersjökusten
från Nynäshamn i söder till Öregrund i Norr. Av dessa är Östhammar (1882)
och Öregrund (1885) bland de sist anlagda. Havsbadanstalterna i Norrtälje och
Furusund anlades på 1840-talet, den i Vaxholm på 1850-talet och Dalarö på
1860-talet. De övriga var (från norr till söder) Grisslehamn, Rindöbadens
brunns- och badanstalt samt Utö havsbad.
Det rådde alltså en stor konkurrens om de bad- och kurortsgäster man hoppades skulle medföra inkomster till staden, och de flesta anstalterna var redan
sedan länge etablerade badorter när man öppnade i Östhammar. Förutom
ovan nämnda havsbadanstalter konkurrerade man även med ett tiotal brunnsoch badanstalter i inlandet som varit etablerade kurorter för societéten ännu
längre, exempelvis Sätra brunn sedan 1701 samt Loka och Porla brunn sedan
1730-talet. I närområdet fanns också Dannemora hälsobrunn några mil från
Östhammar.
Av de närmaste badorterna Grisslehamn och Öregrund är det främst konkurrensen från den senare som uppmärksammas vid sekelskiftet 1900 och årtiondena närmast därefter. Öregrunds havsbadanstalt, anlagd tre år efter den i
Östhammar, kan delvis ses som ett uttryck för den allmänna konkurrensen
mellan städerna, och flera källor berättar om den hårda striden om de inkomstbringande badgästerna. En av dessa berättar om hur man som besökare i
respektive stad fick sig beskrivet den egna badanstaltens förtjänster och den
konkurrerande anstaltens nackdelar. I Östhammar beskrev man Öregrund som
ett blåsigt näs ute bland klipporna, med dåliga resurser och kommunikationer,
medan man i Öregrund beskriver Östhammar som liggande i en gryta där man
inte ser havet.57 Ryktesspridning förekom också, av vilka ett rykte om Östhammars påstådda tillbakagång som badort föranledde aktieägare i Östhammars Badhus AB att i en insändare i Östhammars tidning upplysa om de goda
tiderna i Östhammar, medan uppgifter i Stockholms dagblad om uppsvinget i
antalet badande i Öregrund ifrågasätts. I badorternas egen reklam lyfter man
fram det typiska för respektive stad som enbart av godo. Östhammars läge
innanför skärgården erbjuder i reklamen ett gott skydd för kalla vindar från
norr och från havet i Öster, medan Öregrund har ett ”fritt, på tre sidor af havet omgifvet läge och erbjuder en ovanligt frisk och ren hafsluft”. I övrigt
lyfter man fram likartade positiva sidor hos respektive stad: trevliga gator och
gårdar med gröna trädgårdstäppor, hälsosamt klimat, (Östhammars luft är
också prisad, till den ”sköna luften” bidrar omgivningens barr- och lövskogar),
och friskt dricksvatten. De flesta företeelser, som exempelvis öar med intressant flora, har sina motsvarigheter i båda städerna (Fagerön utanför Östhammar resp. Gräsö utanför Öregrund), vilket visar hur man noggrant bevakade
varandras reklam. 58 Östhammars badanstalts egna reklambroschyrer uppvisar
dock inga större förändringar i beskrivningen av badorten och anstaltens verkEnligt lektor Pelle Ödman från Gävle, i boken ”Från svenska småstäder och svensk landsbygd” från år 1900.
58 Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 75-81.
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samhet förutom ändrade prisuppgifter mellan åren 1926 och 1935, vilket indikerar att man inte alltid prioriterade arbetet med marknadsföring av Östhammar som badort.59
Skillnader mellan Östhammar och Öregrund (och andra badorter)
Förutom Stockholm och Uppsala kom Östhammars badgäster i stor uträckning från den norduppländska landsbygden.60 I en jämförelse mellan Östhammars och Öregrunds badgäster framkommer skillnader beträffande hemort
och socialgruppstillhörighet. Till Östhammar kom landsortsbefolkningen i
norduppland, Uppsalabor, bönder och arbetare, medan Öregrund i högre grad
fick besök av societetsfolk, författare etc. ”Sommargästerna i Öregrund verka
något förmer än våra egna” skrev signaturen ”m-a” i Östhammars tidning efter
en resa till Öregrund 1919. En av anledningarna kan vara att man i Öregrund
förefaller var mindre intresserad av att få landsortsbefolkningen som badgäster, man annonserade t ex i mindre utsträckning i lokaltidningarna Östhammars tidning och Tierpsposten. Öregrund kom kanske också att (ur ett dåtida
socialt perspektiv) betraktas som en ”finare” badort än Östhammar.61

”Östhammars havsbadanstalt” reklambroschyr från 1926 resp. 1935.
Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 77.
61 Axelsson 1981 ”Östhammars havsbadanstalt” s. 79-81.
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Andra societetshus i Sverige
Byggnadsminnen
I kulturmiljövårdens bebyggelseregister påträffades sex byggnadsminnesskyddade societetshus: i Marstrand, Varberg, Falköping, Uddevalla, på Dalarö i
Haninge kommun samt ett i Eksjö.

Societetshuset i Marstrand, byggnadsminne 1978. Huset byggdes år 1886 efter ritningar av Adrian Crispin Peterson. Stommen är av resvirke och fasaderna är klädda med huvudsakligen liggande fasspåntpanel. Utmed gavlarna byggdes verandor med lövsågerier och dubbeltrappor. Den stora festsalen är praktiskt taget orörd med
orkesterestrad och läktare samt ursprungliga färger och dekorativ målning på väggarna och i taket. Som centrum
för badortslivet i Marstrand hade societetshuset sin glansperiod under Oscar II:s tid.
Foto: Lena Rundström för Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Varbergs societetshus uppfört 18831886. Byggnadsminne sedan 1980.
Societetshuset ingick i Varbergs
kurortsverksamhet, det används idag
som sommarrestaurang och utställningslokal.
Foto: länsstyrelsen Halland.

62

Mössebergsparken, Falköping. Byggnadsminne
1979: överst t.v: Societetsvillan, t.h och under:
Nya villan, och Vintersanatoriet.
Foto: Sverker Larsson för Länsstyrelsen i Västra
Götalands län.
Mössebergs Vattenkuranstalts Aktiebolag grundades 1865. Societetsvillan är ett före detta societetshus och
badhus uppfört 1871-72. Dagens byggnad utgör mittpartiet som inrymde sällskapslokaler. Vid båda kortsidorna
fanns tidigare flyglar som inrymde badanläggningen med bassänger och duschar. När verksamheten växte
uppfördes ”Nya villan” 1902 samt ”Vintersanatoriet” 1907 med både gästrum och sällskapslokaler. I de två
sistnämnda finns välbevarade exklusiva interiörer.

Societetshuset, Gustafsbergs badort, Uddevalla, byggnadsminne 1986.
Foto: Lena Rundström för Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Gustafsberg räknas som Sveriges äldsta havsbadort med anor sedan 1700-talets slut men platsen har också
sedan början på 1700-talet varit något av en brunnsort med två mineralhaltiga källor. År 1774 lät dåvarande
ägaren också inrätta en barnhusstiftelse för att bereda hem och skolgång för välartade bohuspojkar i små
omständigheter. Badorten expanderade och utvecklades under 1800-talets senare del till sommarnöje med
årligen återkommande gäster med egna hus på området. Skolverksamheten omorganiserades så småningom till
en mer praktisk inriktning och bedrevs - med ett uppehåll 1924-49 - ända fram till 1960-talets början.

Dalarö societetshus, Haninge kommun. Byggnadsminne 1981.
Societetshuset i Dalarö är ett minne av badortens storhetstid mellan åren 1864 och 1914. Det har bl a inrymt en
matservering fram till 1885.62 Det representerar ett tidigare skede i badortsepoken än Östhammar. Societetshuset är uppfört i timmer i två våningar, sannolikt på 1860-talet, och karakteriseras av sin rika fasadarkitektur och
övervåningens stora festsal. Mycket tyder på att byggnadens norra delar består av en ombyggd parstuga från
1700-talet.

62

http://www.dalaro.info/page34.html

63

Societetshuset i Eksjö, byggnadsminne 1991.
Två fastigheter som slagits samman på 1700talet inrymde efter en ombyggnad omkring 1830
offentliga nöjes- och samlingslokaler. Den
offentliga verksamheten pågick (endast) fram till
1860-talet.
Foto ”Anasazy”, för Panoramio.

Andra badorter med societetshus i Roslagen
Öregrund: societetshuset invigdes 1893 och ersatte då en societssalong i
varmbadhuset. Societetshuset har sommartid haft liknande verksamhet som i
Östhammar med musik, dans etc. Från 1919 användes huset som biograf vintertid. I slutet på 1930-talet minskade badlivet i betydelse. Huset användes som
flyktingförläggning i slutet av andra världskriget. 1947 ordnades fortfarande
dansaftnar, men från 1950 hyrdes huset ut till företag som bedrev fabriksrörelser.63Efter en lång tid av förfall bildades en bygdegårdsförening som övertog
huset och genomförde en upprustning som innebar en restaurering till societetshusets ursprungliga utseende. Idag används huset som samlingslokal med
en omfattande uthyrningsverksamhet till privata fester, bröllop med mera.
Grisslehamn: societetshusets funktion motsvarades av Hotell Havsbaden och
den restaurang som grundades 1903 resp. 1902 av Herta Kitzing. Byggnaderna
har byggts om och till i flera omgångar.
Norrtälje: societetshuset revs 1945.
Furusund: societetshuset brann 1950.
Rindöbadens brunns- och badanstalt: ingen uppgift om något societetshus
har påträffats. Societetshusets funktion motsvarades troligen av ett hotell och
en restaurangbyggnad. Kurhotellet brann ner 1908. Restaurangen brann ner
1927.
Vaxholm: ingen uppgift om något societetshus har påträffats. Societetshusets
funktion motsvarades troligen av stadshotellet: år 1856 byggdes Falks salonger
eller stadshotellet, 1899 förstördes den gamla hotellbyggnaden i en brand. Det
nuvarande hotellet, som är byggt i jugendstil, ritades av arkitekten Erik Lallerstedt och uppfördes 1903.
Dalarö: bevarat, byggnadsminne (se ovan). på 1860-talet.
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Utö havsbad: på Utö satsade man på badortsturismen efter att gruvnäringen
började vika. Gruvkontoret byggdes om till restaurang och ett societetshus
uppfördes i närheten. Idag tillhör byggnaden Utö värdshus och används som
konferenslokal.
Nynäshamn: år 1901 startade uppbyggnaden av Nynäshamn som bad- och
kurort. Ön Trehörningen blev så småningom centrum för badortsverksamhet.
Åren 1906-1913 byggdes Badhotellet, Parkhotellet, Strandhotellet och kasino.
Affärerna blomstrade men under första världskrigets utbrott stagnerade verksamheterna och upphörde helt 1916. Nynäs havsbad öppnade igen efter renovering 2003, i badhotellets och strandhotellets gamla lokaler.
Trosa: längre söderut finns Trosas societetshus, som ett minne från Trosas
storhetstid som populär badort runt sekelskiftet. Huset invigdes 1902. Där
samlades badsocieteten till baler, soaréer och andra tillställningar. Societetshuset blev också en populär samlingsplats för Trosaborna ända fram till 1930talet. Nu brukas societetshuset av kommunen och fungerar som samlingslokal.64

Öregrunds societetshus

Societetshuset på Utö. Foto: Alf Nordström.

Badhotellet och strandhotellet. Nynäs havsbad. Foto: Bengt Oberger
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Societetshuset i Trosa, dagens utseende är detsamma som på vykortet.

Byggnadsminnen
Genomgången av byggnadsminnesförklarade societetshus i landet visar att det
finns flera bevarade byggnader med en liknande historisk funktion, men få
direkta motsvarigheter.
Flera av de byggnadsminnesförklarade societetshusen är knappast jämförbara
med Östhammars. Societetshuset i Eksjö verkar inte ha tillhört någon badanstalt och hade sin funktion som societetshus perioden 1830-1860-talet, dvs en
helt annan tidsepok. Detsamma gäller societetshuset på Dalarö där verksamheten börjat minska redan innan Östhammars badanstalt grundades (matserveringen upphörde redan 1885), och inte minst societetshuset vid Gustafsbergs
badort som började byggas redan 1750. Nya villan och Vintersanatoriet i Mössebergsparken i Falköping är mer hotell än societetshus, och Mössebergsparkens gamla societetsvilla som är mer jämförbar har förlorat det mesta av sin
karaktär i exteriören och är dessutom ombyggd till bostadshus.
Av byggnadsminnena är societetshusen i Varberg och Marstrand uppförda
under åren 1883 och 1886 de som bäst motsvarar societetshuset i Östhammar.
Dessa utmärker sig genom en extrem fasadarkitektur i schweizerstil. Byggnaderna har därmed kanske större arkitektoniska värden än de mer blygsamma
byggnaderna på ostkusten, men just denna skillnad gör Östhammars societetshus intressant då den visar på badortsepoken stora spännvidd mellan de rikaste
och mest välbesökta orterna i landets bästa lägen, och de mindre badorterna
som låg mer i periferin, men som i övrigt var utryck för en och samma kultur.
Jämförelse med andra societetshus i Roslagen
Trots det stora antalet badorter i Roslagen återstår här få societetshus, och
bland dessa hittar man få motsvarigheter till societetshuset i Östhammar.
Vid Rindöbadens brunns- och badanstalt, Grisslehamn, Nynäshamn och Vaxholm verkar det inte ha funnits renodlade societetshus utan istället stora badhotell och restauranger med sällskapslokaler. Dessa utgör större byggnadskomplex och kan knappast räknas till samma kategori av byggnad som societetshusen som var mer renodlade sällskapslokaler. Vid Rindöbaden brann ho-
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tellet och restaurangen ner 1908 resp. 1927, de övriga anläggningarna är kraftigt ombyggda och renoverade.
Norrtälje och Furusund har haft societetshus, men dessa revs, respektive
brann ner 1945 resp. 1950.
På Utö finns societetshuset kvar. Byggnaden är uppförd i en stram klassicistisk
stil som avviker från den exotiska schweizerstilen (snickarglädjearkitekturen)
som kännetecknar bad- och kurortsbebyggelsen från mitten av 1800-talet till
sekelskiftet 1900. Huset är troligen mer präglat av gruvverksamhetens byggnadstradition. Det tillhör idag Utö värdshus och används som konferenslokal,
det är oklart vad som finns kvar av äldre inredning.
Societetshuset på Dalarö är redan omnämnt i egenskap av byggnadsminne.
Byggnaden representerar som redan nämnts ett tidigare skede i badortsepoken,
där verksamheten börjat minska redan innan Östhammars badanstalt grundades. Arkitekturen är också mer klassicistisk än badepokens typiska schweizerstil.
De närmaste motsvarigheterna till Källörsskolan är societetshusen i Öregrund
från 1893 och Trosas societetshus från 1902. Alla tre representerar societetshus i badorter som hade sin storhetstid omkring sekelskiftet 1900, och något
av dessa förtjänar att bli byggnadsminne som representant för badortsepokens
senare skeden i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Utan andra jämförelser än exteriörfoton kan man ana ganska stora likheter mellan Öregrunds
och Trosas societetshus. Båda har kvar sitt ursprungliga utseende från tiden
omkring sekelskiftet 1900.
Det som utmärker societetshuset i Östhammar från övriga beskrivna byggnader, är den ganska komplexa byggnadshistoriken. Societetshuset stod först
färdigt 1885, men Östhammars växande popularitet som badort började genast
avspegla sig i byggnaden genom tillbyggnader i flera skeden. Tillkomsten av
den ståtliga gavelverandan i två våningar gjorde tillsammans med läget vid
strandkanten byggnaden till ett verkligt landmärke och en karaktärsbyggnad
för Östhammar på ett sätt som troligen inget av ostkustens andra societetshus
kunde. Det skulle också byggas ut och bli större än övriga societetshus, och en
stor del av tillbyggnaderna genomfördes redan innan skolverksamheten började 1927. Även tillbyggnaden med ”nya matsalen” och köket i början av 1930talet tillkom för badrestaurangens ökande behov av serveringslokaler.
Inte att förglömma är att byggnaden har fungerat som skolhus längre än den
varit societetshus, och även om detta medfört en del negativa förändringar,
som till exempel att gavelverandans nuvarande utseende inte gör den riktig
rättvisa, så tillför också skolverksamheten ett intressant stycke historia till
byggnadens övriga värden.
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