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Vår historiska stad

Ett ratades av stadens invånare, två slogs sönder av stormar 
och några klarade inte konkurrensen. Just nu går debattens 
vågor höga om det inte är dags att bygga ett nytt kallbadhus 
i Halmstad, och i det här avsnittet av Vår historiska stad tar 
Anders Bergenek oss med på en tur bland kallbadhusen som 
kommit och gått. 

Kallbadhus började bli van-
liga i Sverige runt 1800-talets 
mitt. Det bildades bolag och 
uppfördes anläggningar som 
gjorde havsbaden lite bekvä-
mare. Här kunde man klä 
om under ordnade former i 
individuella badhytter eller 
gemensamma omklädnings-
rum. Ned- och uppstigande 
i vattnet gjordes via stegar 
eller trappor. På så sätt und-
vek man farligt klättrande 

på hala stenar eller plågsamt 
vandrande ut på långgrunda 
sandstränder.

Det var under större delen av 
1800-talet vanligast att her-
rar och damer inte badade 
tillsammans. Damerna såg 
det som pinsamt att klä av 
sig inför andras blickar även 
om de badade iklädda långa 
särkar. Dessutom generades 
de av män, som inte visa-

de blygsel eller hänsyn och 
klädde av sig nakna på stran-
den för att sedan springa ut 
i vattnet. För damerna blev 
kallbadhusen därför en lugn 
oas där de på särskilda tider 
eller i särskilda damavdel-
ningar utan insyn kunde 
sola och bada. Ibland fanns 
till och med skilda bassänger 
med vägg emellan.

I allmänhet var kallbadhu-
sen utrustade med dusch. På 

mer exklusiva anläggning-
ar fanns med tiden också 
bastu. Vi tänker oss ofta ett 
kallbadhus som på alla sidor 
omgärdar en eller två centra-
la bassänger. Så var det inte 
på de enkla anläggningarna 
utan de bestod av ett hus 
med omklädningsrum och 
stegar eller trappor som gick 
ut i havet.

Det är viktigt att skilja mel-
lan kallbadhus och varmbad-
hus. I varmbadhusen serve-
rades varma karbad och de 
var i första hand hygienin-
rättningar. Karbad med havs-
vatten, tång och salter ansågs 
som mycket hälsosamma.

Halmstads första badhus 
byggdes 1816 vid Kohäll, 
ungefär vid nuvarande sim-
stadion. Detta var dock ett 
varmbadhus med badkar 

och duschar. Anläggningen 
byggdes för gäster vid Sper-
lingsholms Helsobrunn. De 
transporterades den relativt 
långa vägen med häst och 
vagn. Några bilder på anlägg-
ningen finns inte men den 
ska enligt uppgift ha hållit en 
hög klass. Lönsamheten var 
dock låg och detta varmbad-
hus avvecklades 1839.

1843 invigdes ett varmbad-
hus på platsen nedanför nu-
varande Hotell Mårtensson. 
Här fanns också ett gymnas-
tikhus som förestods av den 
mångsidige löjtnanten vid 
Hallands bataljon, J A La-
gergren. Han bedrev redan 
tidigt simundervisning i 
Nissan för pojkar.

Det fanns en tydlig lockel-
se att få bada i det salta och 
friska havet. Därför bildad-
es i Halmstad ett bolag för 
att bygga ett av- och påkläd-
ningshus på den västra ham-
narmen. Det var en byggnad 
som placerades ovanpå en 
gammal pråm. Stegar ledde 
ner i vattnet. Premiären gick 
av stapeln 1854. Tyvärr blev 
det här kallbadhuset aldrig 
riktigt populärt. Vattnet i 
bukten kring Västra stranden 

var grunt och uppblandat av 
Nissanvatten.

1858 uppfördes ett kall-
badhus i Nissan på det äldre 
badhusets mark. Halmstads 
simsällskap hade bildats med 
landshövding Lewenhaupt 
som ordförande. Anlägg-
ningen stod delvis på pålar 
i ån. Här bedrevs simunder-
visning för både pojkar och 
flickor. Löjtnant Lagergren 
hade fått hjälp av mamsell 
Strengberg. Träningen sked-
de dels i en träbassäng med 
begränsat djup, dels på djupt 
vatten. I det senare fallet var 
eleven sammanbunden med 
läraren via en lina som hade 
knutits i en så kallad bukrem. 
Till anläggningen hörde även 
tre trampoliner med olika 
höjd som gjorde det möjligt 
att träna att dyka. Simpro-
moveringar genomfördes 
varje säsong och var ett stort 

Om kallbadhusen 
genom seklerna

skådespel med medverkan av 
landshövdingen, stor publik, 
kanonsalut och militärmu-
sik. Anläggningen avveckla-
des ganska snabbt på grund 
av Nissans nedsmutsning.

Ett aktiebolag byggde 1865 
ett mindre kallbadhus vid 
västra hamnarmen. Det er-
satte det tidigare badhuset 
på platsen. Byggnaden be-
skrevs som ganska trång och 
primitiv. Den flyttades med 
åren allt längre ut eftersom 
viken vid Västra stranden 
blev allt mera grund. Det 
här kallbadhuset slogs sön-
der i den stora julstormen 
1902. Som ersättning upp-
fördes ett nytt kallbadhus 
nedanför Slottsjorden. Det 
stod ute i havet på träpålar 
och förbands med land via 
en lång träbro. Fortfarande 
uppstod det problem med 
inblandning av smutsigt 
åvatten. Det här kallbadhu-
set verkar ha funnits kvar 
1911 men avvecklades då ett 
nytt kallbadhus på Öster var 
större och bekvämare samt 
erbjöd bättre vattenkvalitet.

1908 bildades AB Halmstad 
Saltsjöbad för att anlägga ett 
kallbadhus på östra sidan 

av Nissans utlopp. Det stod 
klart 1909. Det här kallbad-
huset var större och bekvä-
mare än de som hade funnits 
tidigare. Herrar och damer 
hade separata avdelningar. 
Även en bit ut i vattnet de-
lades avdelningarna av en 
vägg. Det här kallbadhuset 
var byggt på pålar ut över det 
öppna havet och slogs sönder 
vid en storm 1912. Byggnaden 
flyttades sedan längre in och 
vid återuppbyggnaden för-
ankrades den på själva hamn-
piren och pålningen gjordes 
på insidan av piren.

Det fanns problem även för 
det östra kallbadhuset. Inn-
an busstrafiken kom igång 
upplevdes anläggningen 
ligga långt från staden. När-
liggande Östra stranden med 
sitt allt större serviceutbud 
var också en svår konkurrent. 
Efter första världskriget blev 
människorna också mer öpp-
na i sina attityder och kunde 
tänka sig att exponera sina 
kroppar och bada tillsam-
mans. 1925 likviderades AB 
Halmstads Saltsjöbad och 
i stället tog Halmstad stad 
över anläggningen.

Brottaren, friidrottaren 
och fotbollsspelaren Napo-

leon Forsberg var en mycket 
populär föreståndare på det 
här kallbadhuset från 1928 
och 30 år framåt. En grupp 
stamgäster använde troget 
anläggningen som var öppen 
från slutet av maj till början 
av september. Till slut fick 
den då ganska slitna bygg-
naden sin dödsdom. Hamnen 
skulle byggas ut och byggna-
den stod i vägen. 1957 blev 
den sista säsongen och året 
därpå revs kallbadhuset.

Det finns ganska få be-
skrivningar av badkulturen 
på Halmstads kallbadhus. 
I Gamla Halmstads årsbok 
1995 skriver emellertid Frank 
Jalhed så här: ”Att promenera 
ut på hamnarmens träbrygga och 
in i badhuset var som att komma 
ombord på ett förtöjt fartyg. Den 
luftiga byggnaden tycktes sväva 

fritt över vattenytan. Vinden gick 
som genom tackel och tåg, när den 
genomfor alla håligheter och mer 
eller mindre planerade konstverk 
i byggnadskonstruktionen, som 
blev en resonanslåda för vindens 
otaliga tonförsök.”

I en del städer, till exem-
pel Malmö och Varberg, står 
de gamla kallbadhusen kvar 
med all sin charm. And-
ra städer som Båstad och 
Karlshamn har byggt nya 
kallbadhus anpassade efter 
vår tids behov. Den växande 
trenden med vinterbad ver-
kar bidra till en renässans för 
idén med badanläggningar 
som erbjuder varma omkläd-
ningsrum, bastu, duschmöj-
ligheter och stegar som leder 
direkt ner på djupt vatten. 
Salta bad är bra för både 
kropp och själ året om!

Napoleon Forsberg var under tre decennier en populär föreståndare för 
kallbadhuset på den östra sidan av Nissans utlopp.  
 Bild: Folkrörelsernas arkiv

1908 bildades AB Halmstad Saltsjöbad för att anlägga ett kallbadhus på 
östra sidan av Nissans utlopp. Badhuset var byggt på pålar ut över det 
öppna havet och slogs sönder vid en storm 1912.  
 Bild: Gamla Halmstads samlingar 

Här syns det andra kallbadhuset på den östra hamnpiren, det som bygg-
des lite längre in mot land för att det bättre skulle stå emot stormar. 
 Bild: Gamla Halmstads samlingar 

Skribenten är aktiv i Föreningen 
Gamla Halmstad. Mer lokalhistoria 
hittar du på gamlahalmstad.se och 
på Facebook/gamlahalmstad.

Anders
Bergenek

Skribenten är aktiv i Föreningen  
Gamla Halmstad. Mer lokalhistoria  
hittar du på gamlahalmstad.se  
och på Facebook/gamlahalmstad.

ANDERS 
BERGENEK” Kallbadhuset 

slogs sönder i den 
stora julstormen 
1902.

Kallbadhuset vid vågbrytaren på Östra stranden. Trappor och stegar leder ner i vattnet. Bild: Yykort ur Gamla Halmstads samlingar 

31 maj

I dag har Petronella och Per-
nilla namnsdag. Petronella 
kommer från det latinska 
släktnamnet Petronius, som 
i sin tur möjligen kommer av 
grekiskans petra: sten eller 
berg. Namnet har funnits i 
Sverige sedan 1440-talet. Om-
kring 2 100 heter Petronella, 
drygt 700 har det som första 
förnamn, med medelåldern 
33. Pernilla är en sydskandi-
navisk form av Petronella. Det 
har funnits i Sverige sedan 
1500-talet och var på modet 
på 1950- till 1970-talen. Om-
kring 18 400 heter Pernilla 
och cirka 13 100 har det som 
tilltalsnamn, med medel-
åldern 45.

Citatet

”Man kan spara 
tid genom att  
endast hata  
förbrytaren i det 
ögonblick då  
gärningen begås.”
Mikal Rode, dansk redaktör, 
1908–1993.

Bemärkelsedagen
I dag är det internationella da-
gen mot tobak. Världshälso-
organisationen WHO har 
instiftat 
den för 
att upp-
märk-
samma 
hur 
skadlig 
produk-
ten är för kroppen.

Det hände då
•	 För 20 år sedan, 2001, kom 
en larmrapport från den so-
cialdemokratiska regeringen 
om stress och ohälsa i arbetet 
som visade att antalet utbrän-
da ökat med hela 63 procent 
mellan 2000 och 2001. Tren-
den ansågs så allvarlig att den 
hotade företagsutveckling 
och tillväxt.
•	 För 60 år sedan, 1961, läm-
nade Sydafrika det brittiska 
samväldet. Kritiken mot lan-
dets apartheidsystem från 
övriga samväldesländer var så 
stor att Sydafrika hellre än att 
avskaffa rasdiskrimineringen, 
gick ur samväldet och samti-
digt utropade sig till republik.

Hört och hänt
•	 En filmhistorisk sensation 
visades under The Internatio-
nal Film Music Festival som 
öppnades i Malmö för 25 år 

sedan, 1996. Det var en tio mi-
nuter lång, tidigare bortcen-
surerad, vågad kärleksscen 
mellan Greta Garbo och Lars 
Hanson. Scenen hade spelats 
in 1928, försvunnit, men hit-
tats 1992 i Rysslands statliga 
arkiv i Moskva.

2
... länder skulle för första 
gången få arrangera VM ihop 
när det internationella fot-
bollsförbundet, Fifa, för 25 år 
sedan, 1996, beslutade att Ja-
pan och Sydkorea gemensamt 
skulle få ordna VM 2002.

Födelsedagar
•	 För 43 år sedan, 1978, 
föddes musikern och låtskri-
varen Anna Ternheim. Hon 
albumdebuterade 2004 med 
”Somebody outside” och har 
sedan dess gett ut sex album 
(varav ett bara i USA). För tre 
av dem har hon Grammisbe-
lönats. Hon har också skrivit 
musik för film och tv och 
uppträdde 2015 på Nobelfes-
ten med en egen tolkning av 
Backstreet Boys ”Show me 
the meaning of being lonely”. 
Ternheims senaste album är ” 
Space for lost time” från 2019.

Skådespelaren och regissören Clint Eastwood fyller 91 år i dag.
 Bild: Willy Sanjuan

Ophelia 6 år
Många grattiskramar på 
6-årsdagen
från Mormor, Robban och 
Morfar

Familj

Grattis

Finaste Ophelia 6 år!
Grattis älskade hjärtat på 
din 6-års dag, hoppas din 
dag blir lika fantastisk som 
du! Love you. Puss Mamma, 
pappa, Bella o fyrbenta 
kompisarna Dolly o Doris.


