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KORT HISTORIK 
 
På 1880-talet var Östhammar en handels- och sjöfartsstad. Staden hade 
ångbåtsförbindelse med huvudstaden. Den första ångbåtslinjen hade startats på 
1860-talet med ångfartyget Wingåker som trafikerade sträckan Stockholm-
Östhammar-Öregrund-Sundsvall. Kontakten med omvärlden förbättrades ytterligare 
då Dannemora-Hargs Järnväg anlades 1876. 
 
Östhammars Havsbadanstalt grundades år 1882.   
Anläggningens tillkomsthistoria finns dokumenterad i en c-uppsats i etnologi vid 
Stockholms Universitet, Institutet för folklivsforskning 1981, av Ann-Marie Axelsson 
(från Sund i Börstil). 
Östhammars Badhusaktiebolag bildades 3 mars 1882. Då inköptes markområdet på 
Källörn som ägdes av garvarfamiljen Didriksson, som på denna plats redan på 
1760-talet fyllt ut mark och skapat gården Lorensholm.  
 
Varmbadhuset var anläggningens första hus och stod klart till badsäsongen 1882. 
Byggnaden innehöll fyra badrum och ett omklädningsrum, samt sällskapsrum. Det 
första varmbadhuset brann ned 1898. 
Nya Varmbadhuset blev större och rymde rum för olika medicinska bad, som 
tallbarrsbad, gyttjebad och radioaktiva bad. Det sistnämnda rekommenderades 
varmt av badläkaren dr Henrik Berg på 1910-talet. 
Varmbadhuset användes till år 1955 då ett nytt varmbadhus uppfördes invid Stora 
Nygatan (idag rymmer byggnaden tandläkarmottagning).  
 
Societetshuset uppfördes 1885, då som en envåningsbyggnad med liten öppen 
veranda. Byggnaden rymde samlingsrum och matsal. Nästan årligen byggdes huset 
till och 1907 tillkom det tornliknande gavelpartiet mot sjön. Huset fick då till stora 
delar sin nuvarande form. Mot vattnet fanns i bottenvåningen ljusa glasade och 
öppna verandor. I den lummiga Badhusparken slingrade sig krattade grusgångar 
mellan de många träden, flera av dem av sällsynt slag.  
Under de intensiva sommarveckorna var ca 400 personer inskrivna vid 
badanstalten. Badgästerna kom till stor del från Uppsala, Stockholm och Gävle, men 
även många av stadens ungdomar var inskrivna för att få möjlighet att vara med på 
danskvällarna i Societetssalongen. Uthyrning av rum och lägenheter gav välkomna 
extrainkomster till stadens innevånare. Badsäsongen omfattade tiden 15 juni - 31 
augusti.  
1927 inrättades Östhammars Högre Folkskola (Realskola) i Societetshuset. Det gav 
upphov till talesättet att Östhammar hade “landets enda skola med fullständiga 
rättigheter”, vilket syftade på restaurangrörelsen. .  
Som realskola användes byggnaden till 1965, därefter som grundskola t o m 
vårterminen 2005.  
Under åren kom huset att byggas till vid ett flertal tillfällen, däribland 
gymnastiksalen från 1956. Sommaren 1962 renoverades torndelens bottenvåning 
och försågs med nya väggar och fönster. På 1970-talet blästrades tornets fasader, 
som framstår som nymålade på ett foto från 1979. 
 



Kallbadhuset under anläggningens första tid var enkelt utfört med plankväggar. 
Det låg alldeles intill societetshuset och byggdes 1882. Nya Kallbadhuset byggdes 
ute på Källargrundet 1895. Det ritades av trafikchefen vid Dannemora-Hargs 
Järnväg, J O Åberg.  Kallbadhuset rymde en stor avdelning för kvinnor och barn, 
samt en herravdelning mot norr. På taket fanns en solaltan. Byggnaden revs 
sommaren 1963. 
 
Intill Societetshuset byggdes en Musikpaviljong år 1900. Denna paviljong revs så 
småningom men har varit förebild till musikpaviljongen på Sjötorget som uppfördes 
under 1980-talet. Vid sekelskiftet 1900 byggdes ett Gymnastikhus för massage 
och sjukgymnastik invid infarten till Societsparken (huset nyttjades senare som 
slöjdlokal). Invid byggnaden fanns tidigare en tennisbana, anlagd i början av 1930-
talet. 
 
Under Havsbadanstaltens första årtionden togs många fotografier av två kvinnliga 
fotografer bosatta i Östhammar; Beda Holmgren och Julia Blom. (båda tillhörde 
kända Östhammarsfamiljer med nära relationer till Havsbadanstaltens styresmän).   

 
Lorensholm med kvarnanläggning och bostadshus 1866.  
Foto av guldsmeden och fotografen Elias Ferdinand Grönqvist, Östhammar.  



 
Societetsanläggningen fotograferad 1887 då den var nyuppförd. Då hade Societetshuset en liten 
veranda under tak på ena långsidan. Till vänster Varmbadhuset och till höger det första Kallbadhuset 
som var betydligt enklare än det kallbadhus som uppfördes på holmen 1895.      Foto Beda Holmgren              
 

 
Societetsparken en sommardag omkr 1895. Societetshuset har en veranda utmed långsidan och 
gaveln vattnet. Varmbadhuset brann ned sommaren 1898. På holmen bortom societetshuset ses det 
då nyuppförda Kallbadhuset. Taken är belagda med vertikalt spikad papp.     Foto  Julia Blom 



 
Denna bild visar Källörn med den ångkvarn som fanns på platsen och brann ned år 1879.  
Detalj av Panoramafotografi från omkr 1878.       Foto: Elias Ferdinand Grönqvist 
 
 

 
Societetshuset matsal sommaren 1902. Denna matsal var belägen i en tillbyggnad 
på gaveln mot Badhusparken.                                          Foto; Julia Blom 



 
Ett återkommande evenemang var firandet av Barnens dag. Här är barn uppklädda i bl a  
Rättviksdräkter omkr 1895.  I bakgrunden ses det första varmbadhuset.  
  Foto Beda Holmgren       
 

 
Unga Östhammarsfröknar klädda för fest i Societetshuset omkr 1910.  Foto Julia Blom 



 
Till societetslivet hörde den dagliga marschen till Boda källa. Ibland tog en blåsorkester täten till den 
vackra öppna platsen invid Näsuddsviken.       Vykort från omkr 1905 efter foto av Julia Blom  
 
 

 
Badläkaren dr Henrik Berg leder gymnastiken i badhusparken omkr 1914. Dr Berg var vid  
denna tid något en “attraktion” då han givit ut en omfattande läkarbok.  
 Foto Britta Skötsner-Edhlund 



 
Det nya varmbadhuset uppfördes efter brand 1898och stod färdigt till sommarsäsongen 1899.  
På fotot från ca 1910 ses ånga pysa ut. Byggnaden revs i mitten av 1950-talet.      
 Foto; Brita Skötsner-Edhlund 
 

 
Kallbadhuset på holmen stod färdigt 1895. Byggnaden rymde en stor avdelning för damer och  
barn samt en mindre herravdelning mot norr. Badbassängerna hade nedsänkbar träbotten.             
 Foto Julia Blom 



 
Societetsanläggningen sedd från nya varmbadhusets torn. Till höger ser man musikpaviljongen som 
uppfördes år 1900. Lägg märke till landhöjningens inverkan på strandlinjen.  Foto Julia Blom 
 

 
En sommardag 1907 invigdes Societetshuset efter ombyggnad då torn byggts till på gaveln mot  
sjön. I tornets bottenvåning fanns ljusa verandor.    Foto; Julia Blom  



  
Ett privatfoto visar serveringspersonalen invid musikpaviljongen i början av 1930-talet.  
Till vänster servitrisen Hanna Lundström.  
 

 
Personalen vid varmbadhuset en sommardag på 1940-talet.  



 
Öshammars Idrottsförenings sommarfest i societetshuset omkr 1916. Även stadens innevånare hade 
möjlighet att nyttja Societetshuset. 
 

 
Östhammars Idrottsförening satsade på en omfattande scenografi då man genomfördeTut-Ank-
Amonbazaren sommaren 1927. Dekorationsmålare var sedermera grosshandlaren Sigge Forslöw. 



 
Flygfoto över Societetsanläggningen omkring 1930. Bilden visar en del av kallbadhusets interiör  
med omklädningshytter, soldäck och skuggiga viloplatser.  
 

 
Flygfoto över Societetshuset kallbadhuset och delar av staden i slutet av 1920-talet.  
Invid sjötorget finns en fotbollsplan och tennisbana. Några år senare påbörjades utfyllnad av 
strandområdet mot Klapphuset.  



 
Interiörbild från matsalen i tornets bottenvåning. Foto från slutet av 1920-talet.  
 

 
En av matsalarna i slutet av 1920-talet.  



 
Barnens dag firades högtidligt under dr Henrik Bergs tid i mitten av 1910-talet.  
                                                                                           Foto; Brita Skötsner-Edhlundh 
 

 
Fest i Societetsparken omkr 1910. I Bakgrunden Robert Fornmarks villa “Robertshill” invid  
Östhammars Ångsåg och kvarn.                                    Foto: Brita Skötsner-Edlundh 


