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Kiällörn år 1759!
En karta över Gammelby ägor 1759 visar
det obebyggda grundet Kiällörn, som
några år senare fylldes ut och bebyggdes
av garvare Lorentz Didriksson.
Det rosa partiet visar stadens område vid
denna tid. I det nedre vänstra hörnet är
kyrkan markerad med en hussymbol.

Källörn på 1860-talet!
1866 byggde handlare Kuno Låstbom ett
stort boniningshus på platsen för
nuvarande Badhusparken. Låstbom var
ingift i garvarfamiljen Didriksson, som
genom utfyllnader i vattnet skapat en tomt
på det lilla Källörsgrundet under 1700talet.
Låstboms pampiga byggnad revs redan
efter ett tiotal år och återuppbyggdes i
Skutskär. En ångdriven kvarn brann ned
1879.
Bilden visar en detalj av en oljemålning i
Frösåkers Församlingsgård. Tavlan är
odaterad och ägs av Hembygdsföreningen.
I bildens mitt ses ett rött boningshus, som
fortfarande finns kvar, nu ljust målat.

Societetshuset som det såg ut då det var
nybyggt. Bilden är tagen omkring 1887,
okänd fotograf.

Sommargäster på promenad omkr 1890!
Platsen är Kvarngatan från söder! Fotot
taget av Brita Skötsner som etablerade sig
som fotograf i Östhammar 1887.

En tidig bild av Badanstalten!
Här ser man t v den väderkvarn som 1902
byggdes om till utsiktstorn med hyresrum.
Invid Societetshuset ser man det första
varmbadhuset som byggdes 1882 och
brann ned 1897. Det inrymde även en
societetssalong de första tre åren (innan
Societetshuset byggdes 1885). Fotot togs
omkr 1890.

Kungen kommer! Det beskedet fick
Östhammarsborna sensommaren 1892,
med en dags varsel! Tor Schram berättar:
Vid badhusparkens strandskoning
uppfördes en brygga där konungen skulle
landstiga. Under R Sundbergs ledning
kläddes den då helt öppna mot sjön
vettande verandan med löv och blommor,
flaggstänger restes. På societetshusets
veranda serverades förfriskningar och
konungens skål utbringades. Konungen
med uppvaktning tog därefter staden i
skärskådande. Genom Kvarng och S
Tullportsg gick färden till kyrkan,
blomsterkastning från unga flickor under
det han skred fram, vänligt hälsande åt
båda sidor. Vid avfärden blev ånyo
kanonsalut och hurrarop.

Det första varmbadhuset!
Det var en vacker byggnad, uppförd 1882
och nedbrunnen 1897. I huset fanns också
sällskapsrum som användes innan
societetshuset (t v i bild, med flagga, utan
torn) stod klart till sommarsäsongen 1885.
Fotot är taget omkr 1895 av Julia Blom.

Societetshusets matsal (på gaveln mot
parken, med tillbyggnad som kan ses
utifrån på en senare bild) en sommardag
1898. Enkelt inredd med pinnstolar och
fotogenlampor som gav ljus på kvällarna.

Det nya varmbadhusets högtidliga
invigning 1898!
Många skickliga hantverkare arbetade med
bygget. Det tidigare varmbadhuset från
1882 hade brunnit ned sommaren 1897.

Harg; Östhammars närmaste
järnvägsstation!
Många badgäster anlände med tåg till
Harg. Järnvägsstationen låg vid den gamla
vägen mot Hargshamn (där det sedan
länge står en stor kran). Stationshuset revs
på 1970-talet.
Vykort från tidigt 1900-tal.

Pojkarna metar!
Bilden togs omkr år 1900. Längst t v i bild
ser man Östhammars Kvarn och Såg. Det
var där mycket av stadens paneler, staket
och "snickarglädje" tillverkades. Framför
Sågen ser man ett mindre kallbadhus som
hörde till Robertshill; det ljust målade
boningshuset, som då var nybyggt (idag
Borgströms).
Societetshuset ses t h i bild framför det då
nybyggda Varmbadhuset.
Bilden togs vid bryggan som då ledde ut
till Klapphuset!

Kallbadhuset var välbesökt,
alltsedan invigningen sommaren 1894.
Byggnaden revs i juli 1963, trots protester
från många trogna badare, inte minst
bland ortsbefolkningen.

Societetshuset, musikpaviljongen och
kallbadhuset sedda från varmbadhusets
torn år 1900. Här syns också utbyggnaden
västerut som var med i den tidigare
interiörbilden från matsalen.
Foto Julia Blom.

Boda Källa en augustidag 1902!
Runt pumpen fanns stolpar där vattenglas
placerats då de fyllts med "radioaktivt
vatten". På apoteket kunde man köpa
Ronneby arsenikvatten; en mkt
uppskattad dryck.
På bilden är det Östhammars
skarpskyttekår som har utflykt till Boda.
De flesta på bilden är Östhammarsbor och
några av barnen levde ännu på 1970-talet!
Foto Julia Blom.

"Här ofvan, ser Ni hela, det unga
Östhammar!"
Så är vi strax framme vid Badhusparken!
Under grönskande trän går vi nu
Kvarngatan fram. Huset längst till höger, i
hörnet mot S Tullportsg, lär ursprungl ha
varit prästgårdens äldre boningshus, invid
Prästgstan bakom Rådhuset.
Kortet är humoristiskt skrivet 1902 av Tor
Schram, som var en mycket flitig
vykortsskrivare. Ögonblicket är förevigat
av fotografen Julia Blom, som bodde i
staden och var anlitad som Badanstaltens
fotograf åren kring sekelskiftet 1900.
Barnen på bilden är nog både bofasta och
sommargäster.

Kung Oskar firade sin 75-årsdag 1904, året
före unionsupplösningen med Norge. Även
i Östhammar firades kungens
bemärkelsedag med blomsterarrangemang
och fotografier. Till vänster om kungen ses
unionsflaggan; som sågs vaja vid
Östhammars Badanstalt de första tjugo
åren!

Anna Sjögren skötte badgästernas kläder!
Bilden från omkr 1905 visar Anna Sjögrens
hus på gården i korsningen HögbergsgRådmansg. På skylten står det: "Anna
Sjögren Tvätt och Strykning". På bilden är
damerna söndagsklädda och redo att gå till
Frälsningsarme'n på andra sidan gatan.
Senare flyttade Anna Sjögren till Södra
Tullportsgatan (nu Landströms hus), där
skylten satt uppe på husfasaden.

Låt oss skynda att berätta den glada
nyheten!
Badanstaltens gäster kunde fr o m
sommaren 1902 bo i tornet som byggts om
från väderkvarn. Fem rum med balkong
och inglasad servering rymdes i tornet!
Vykort, foto Brita Skötsner-Edhlund omkr
1905.

Ett till vykort av Kafé Utsikten. Tornet revs
ca 1942.

Varmbadhus och Societetshus år 1907!
Nu har tornen byggts på den tidigare
öppna verandan.

Badhusparken med Societetshus och
Kallbadhus. Notera ingången vid tornen
och verandastaketet längs
huvudbyggnadens långsida.
Musikpaviljongen byggdes år 1900.
Dekorativa förgyllda trädgårdskulor
pryder parken. Foto: Skötsner Edhlund.

Unga Östhammarsdamer klädda till fest i
Socitetshuset!
Fotot togs omkr 1910 och flera av damerna
levde ännu på 1970-talet. Nog var det
stiligt med en volymiös huvudbonad!
Fotograf okänd.

Det ångar och pyser!
Varmbadhuset var mycket modernt med
rinnande vatten redan då det invigdes
1898. I tornet fanns vattentank för duschar
och badkar. Byggnaden revs ca 1957, då
väder och vind gått hårt åt
"snickarglädjen". Östhammarsborna fick
ett nytt varmbadhus vid Sjötorget och
många hade då fått egna badrum i
bostäderna.
Foto omkr 1910 av Skötsner Edhlund.

Karta öfver staden Östhammar!
En handritad karta som har funnits i
societshuset. Den är från ca 1905 och
gjordes av Ing. Bergvall som vid samma tid
ritade Schrams hus. Den gjordes för att
sommargästerna skulle hitta till bank,
apotek etc. Kartan ägs idag av Frösåkers
Hembygdsförening.

Källör uppförstorat!
1. Kallbadhus
2. Warmbadhus
3. Societetshus
4. Sjukgymnastik
5. Musikpaviljong
6. Tennisplan
17. Väderkvarn/Café utsikten

En rejäl veranda ska de va'!
Här hyrde många badgäster! Ett av
stadens större hus uppfördes på 1890-talet
av repslagare Gustaf Logren, som var en av
stadens större arbetsgivare. Logren hyrde
ut möblerade rum i olika storlekar och
kunde också erbjuda droskskjutsar i en
elegant vagn med suflett, dragen av
parhästar och körd av anställd kusk.
Logrens hus låg intill nuvarande
Repslagargatan, granne med det gröna hus
som nu byggts till med ett torn (min
morfars barndomshem). Byggmästare till
dessa och flera hus i grannskapet var
repslagarens bror.
Logren dog vid hög ålder 1950 och hans
hus revs på 1970-talet.

En tur i ekstock stärker kroppen!
Bilden är från Östhammarsfjärden omkr
1910, då damernas hattar kunde se ut som
ett fruktfat! I bakgrunden ser man tornet
på Varmbadhuset. Vattnet var då mycket
klarare och vattenståndet betydligt högre.
( I Sund finns en mätpunkt där
arkeologerna observerat en landhöjning på
74 cm de senaste hundra åren).

Tunnrodd roade badgästerna!
Omkr 1910 anordnade badgästerna
roddtävling i trätunna! Det var ingen lätt
uppgift att framföra tunnan i rätt riktning.
På bilden är det badläkaren Bergs son som
fått sig ett bad!
Ovan fören på roddbåten ser man
krutmagasinet längst ut på Krutudden.
Där förvarade en av stadens handlare krut,
som var en vara det såldes mkt av, när
gruvorna bröts i trakten. Aspö gruva, som
ägdes av Ljusne-Voxna AB, var i drift till
1916.

På besök hos fotografen!
Många sommargäster passade på att
fotografera sig med den skickliga Brita
Skötsner Edhlund bakom kameran. Hon
hade tillsammans med sin förste man
Anders Skötsner, flyttat hit från Rättvik i
mitten av 1880-talet. Anders dog något år
senare och hon kom själv att driva
verksamheten vidare. 1895 gifte Brita om
sig med sadelmakare Per Elis Edhlund
från Forsmark. De fick barnen Josef, Sara
och Tyra som finns med på många äldre
Östhammarsfoton.
Bilden visar Skötsner Edhlunds fotoatelie
vid Drottninggatan omkr 1910.

Barnens Dag firas i Societetsparken omkr
1910!
Då var stora hattar på modet. Barnen är
klädda i blomsterdräkter! Fotografen Brita
Skötsner Edlund deltog vid Badanstaltens
evenemang och sålde sedan fotografier till
badgästerna.

Näcken spelandes på lyra!
Skulptur skapad vid Badgummornas fest
omkr 1915.
I bakgrunden ses Krutudden, eller Alören
som ön hette tidigare.
Festen var ett årligen återkommande
evenemang i slutet av badsäsongen. Då
gick behållningen till badanstaltens
personal.

Velocipedåkning å Badhusbryggan
förbjudes vid vite af 5 kr!
Det var mycket pengar omkr 1915.
Årsprenumerationen på Östhammars
Tidning var 3:50. Hundskatten var dock
hela 10 kr om året!

Besök "vår" fotograf Julia Bloms butik!
Reklam ur almanacka för år 1919. Julia
Bloms butik låg i det gula trähus som
ligger snett mitt emot Brunnsskolan. Julia
var dotter till svarvare J A Blom (död
1903).

Droskbil beställd!
Stadens ägare av häst- och bildroskor hade
full sysselsättning under sommarsäsongen.
När ångbåtarna anlände fanns alltid
många badgäster som ville ha skjuts och
hjälp med allt bagage för sommarvistelsen
i Östhammar. Många körningar gick till
Hargs järnvägsstation (som revs på 1970talet). Stadens första droskbil byggdes av
M Karlsson 1905. Bilden från 1919 visar
Nya Hotellets Neckarsulmer (NSU) från
1911, med min farfar Erland Forsman vid
ratten. Nya hotellet drevs av källarmästare
Ivar F Jansson och var vid denna tid
inrymt i hörnhuset vid torget (idag huset
med blomsteraffär). T v ser man
Ångspruthuset där Hemslöjden idag har
sin butik.

Bazar i Societetshuset år 1920! Rummet är
rikt dekorerat!
Till vänster en liten kiosk med skyltarna
Postkontor och Rökning Förbjuden.
I rummet innanför skyltas med Choklad
och Konditori.
Lägg märke till rummets taklist med
målad dekor!
Foto: Skötsner Edhlund.

Res med Östhammar II!
De flesta badgäster från huvudstaden
anlände med denna Östhammarsbåt under
tjugotalet! Sjökapten Eriksson med hustru
tog väl hand om passagerarna på färden
som tog rätt många timmar och innebär
övernattning ombord.
Kapten Eriksson var morfar till Ingrid
Schram och bodde i ett grönt hus på S
Tullportsgatan (huset ännu i familjens
ägo).
Fotot visar fartyget vid en av bryggorna i
Väddö kanal, lägg märke till allt bagage
som lastats i fören!

Badanstaltens gymnastikhus och
läkarmottagning omkr 1920.
Den lilla byggnaden finns ännu kvar vid
södra infarten till Badhusparken. Men
genom om- och tillbyggnad har huset till
fullo förlorat sin forna glans! I huset
arbetade badanstaltens sjukgymnast med
att åtgärda allehanda krämpor. Här fanns
också mottagning för badläkaren som
träffade alla som var inskrivna under
badsäsongens sex veckor. Ofta ordinerades
hälsosamma promenader och mycket frisk
luft i kombination med kalla bad och
gyttjebehandlingar. Under 1910-talet var
den välkände dr Henrik Berg på plats i vår
stad. Berg författade en läkarbok som
utgavs i fyra delar omkr 1910.

Ett vykort från omkr 1920 då tornen i
mitten fortfarande hade öppen veranda.

Societetshuset användes även av
Östhammarsbor!
Bilden visar Östhammars Sportklubbs
basar "I Tutankhamons land" sommaren
1923. Jag känner igen min morfars bror
Sigge Forslöw, i mitten med stor fluga och
svart hatt. Sigge var handlare och hade en
konstnärlig ådra. Han ansvarade för
dekoren i "egyptisk stil".
NK sponsrade Östhammarsborna med
ballonger! Min farmor som då besökte
festligheterna, berättade på 1990-talet att
det blev på modet att damerna i staden
skulle ha huvudbonader inspirerade av
basaren: s k "Tutankhamonhattar"!
Foto: Skötsner Edhlund.

Humant bemötande! Erkänt gott bord!
Fru Hildi Nilssons annons 1926.

Alle man till Torget!
Sommaren 1925 spelades filmen
Öregrund-Östhammar in i de båda
städerna. Filmen hade föregåtts av en revy
på samma tema i huvudstaden. Vid
filminspelningen medverkade många
ortsbor som statister.
Jag har själv fått tag på en
grammofonskiva från revyn. Denna
lokalhistoriskt intressanta stumfilm, med
15-årsgräns, kan man läsa mer om på
Svensk Filmdatabas (www.sfi.se)!
På privatfotot ser man kopparslagare
Wilkessons gård intill Rådhuset. Gården
revs 1942, därefter breddades Prästgatan.

Gyttjemassagebad 2:50!
Prislista ur Badanstaltens prospekt
sommaren 1926.

Flygfoto från slutet av 1920-talet med vy
över Källör med omgivning. Kafé utsikten
kan ses högst upp till höger.

Societetshusets verandamatsal från slutet
av 20-talet. Byggnaden fick elektrisk
belysning 1914.
Fotograf Okänd.

Flygfoto från slutet av 20-talet.

Söndagsklädda flickor omkr 1930!
Bilden visar tre av realskolans elever iförda
sina fina hattar. Flickan längst till höger
hette Göta Forslund och bodde i det stora
huset med glasveranda vid Sjötorget.

Många vägar gå till Rom ... !
Vägvisaren till Boda källa på -30-talet.
Dit gick badgästerna för att dricka av det
hälsobringande källvattnet. Ibland gick en
blåsorkester i täten!

Idag besöker vi kallbadhuset!
Bild från takaltanen på 1930-talet.
Kallbadhuset erbjöd både skugga och sol!

Varmbadhusets personal på 1930-talet.

Promenaden mot Källörn går genom Södra
Tullportsgatan. Den välbevarade
trähusmiljön lockar många besökare!
Bebyggelsen utmed gatan brann ned 1795.
De långsmala boningshusen uppfördes
åren efter branden.
Det höga boningshuset ingick ännu vid
1900-talets början i en stor gårdsläggning
med stall och fähus. Länge rymde
boningshuset landsfiskalkontor och bostad
för Landsfiskal Carl Hugo Nilsson (död63). Denne var polischef och åklagare från
senare delen av 20-talet.
Bilden är en del av ett vykort från 1930talet.

Tennisbanan vid Gymnastikhuset i mitten
av 1930-talet!

Östhammars Segelsällskaps fest 1936!
Många evenemang har genom åren ägt
rum i Badhusparken.
Här är det Segelsällskapet som har fest
med segeltävlingar! Societetshusets
matsalar var sommartid välbesökta!
Övriga tider användes de som lokaler för
realskolan.
Sommarrestaurangen var en filial till
stadshotellet.

Segelsällskapets fester lockade många
besökare, både på land och på vattnet!
Under 1920-talet började motorbåtar bli
vanliga på Östhammarsfjärden och en
motorbåtsbrygga anlades baksidan av
hamnmagasinen. Vid Robertshill mellan
Källörn och Sågen, bosatte sig båtbyggaren
Linus Jansson som under några decennier
byggde ett stort antal motorbåtar!
Fotot är från samma tillfälle som
föregående bild; 1936.

En badgäst berättar!
Hittade just denna insändare (av anonym)
i ett nummer av Östhammars Tidning, 27
juli 1937.

Dags för avlusning!
Foto från Varmbadhuset omkring 1944 då
många flyktingar anlände till Östhammar.
På bilden ser man baderskor och
vaktmästare samt polis, läkare och
sköterskor.

Societetshuset - Realskolan 1948.
1927 inrättades realskola i Societetshuset.
Fram till 1936 fick eleverna åka till
Uppsala, för att vid Högre Allmänna
Läroverket (nuvarande Katedralskolan) gå
upp i examen.
Bilden visar societetshusets gårdsfasad,
som då hade många fönster. Min mamma
Gunilla, f Forslöw, har lånat ut bilden.
Eleverna är födda 1933 och flera av dem
bor ännu i Östhammar!

Sommarmatsal/Lektionssal sent 40-tal!

Ett vykort där realskolans tillbyggda delar
syns bra!
Del av vykort från omkr 1950 (?).

Nytt plåttak och uppehållsrum i den
outnyttjade verandan!
Sommaren 1962 gjordes denna
ombyggnad. Av bilden framgår att hela
torndelens bottenvåning fick ny isolering
och panel.
Det är denna "sentida" panel som idag
uppvisar en del rötskador.
Artikel i Östhammars Tidning 20 augusti
1962.

Slutet för Kallbadhuset!
Foto publicerat i Norrtelje Tidning juli
1963.

Vinter vid Källörskolan 1979!
Här har sjätteklassarna tagit en
skridskotur!
Foto: Läraren Ingrid Öhrn (1924-2014).

Öregrunds societetshus 1995!
Där fanns också en del att återställa. Man
har nästan glömt hur fult huset var!
På bilden ses långsidan mot sjön med den
långa igenbyggda verandan.
Infälld bild visar resultatet av
restaureringsarbetet, en stor tillgång för
orten! Den som vill ha bröllopsfest i
Öregrunds Societetshus måste se till att
vara ute i mycket god tid!
Kunde man i Öregrund så kan man i
Östhammar!

Östhammars societetshus år 2014.
Fotograf: John Ash.

